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על סדר היום:
.1
.2
.3

שאילתות של חברי המועצה.
מינוי עו"ד רונן יואל ויניק כיועץ המשפטי לעירייה.
אישור שינוי הרכבי הוועדות שחבר המועצה משה חנוכה מופיע בהם כיו"ר הוועדה
וכחבר בוועדה ומבקש להסירו.
א .שינוי הרכב הוועדה למאבק בנגד הסמים ואלכוהול.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ב .אישור שינוי הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
שינוי הרכב ועדת שמות.
בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס (סעיף  )179לפקודת העיריות ל-
א.ל.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-א.א.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ה.ג.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ל.ד.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ר.ג.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ש.ג.
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-צ.ט.
הצעות לסדר.
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א ת י ברייטברט:

אמיר כוכבי:

אנחנו פותחים את ישיבה  7/202מיום  , 22.7.2020אנחנו
כמובן נפתח בעדכונים ודברי פתיחה של ראש העירייה מר
אמיר כוכבי.
ערב טוב לכולם ,נעשה כמה עדכונים קצרים ובראשם
עדכוני קורונה .נכון לשעה  17:00בערב אנחנו בהוד
השרון עומדים על  122חולים פעילים .סך הכול מחלימים
מאז שהתחיל האירוע  70מחלימים .מתוך ה  122 -חולים
כרגע מאושפזים בבית  13 , 108מאושפזים במלוניות
קורונה ,ולשמחתנו רק  1בבית חולים .נעדכן שמתוך
ה כלל יש כ  486 -מבודדי בית בעקבות האי רועים האלו,
מתוך כל המספרים האלה  9הם עובדות ועובדי עיריית
הוד השרון והחברה לקידום החינוך והתרבות 58 .בבידוד
מכלל העובדים והעובדות .היום פעם ראשונה שהשבתנו
בית ספר ,את בית ספר רעות את מסגרת הקיץ ,זאת
בעקבות  4מקרים רצופים של אנשי צוות ,גם התקנות של
משרד הח ינוך מגדירות שמוסד חינוכי עם  4חולים כדאי
החקירה
במסגרת
וגם
אותו,
לסגור
לשקול
האפידמיולוגית של החולה האחרונה ,נאלצנו להכניס
לבידוד את מרבית הצוות ,ולכן נסגרה פעילות עד להודעה
חדשה .נעדכן עוד בענייני קורונה וההשלכות על המצב גם
הכלכלי גם של העיר גם של התושבו ת והתושבים,
בשבועיים האחרונים יו"ר ועדת כספים בוועדת הנחות
בארנונה יעל ברזילי עשתה עבודה עם גזברות עם בני עם
הצוות שלו ,ואנחנו לקראת הגשה של מתווה הנחות
מיוחד להנחות בארנונה למגורים .ביום חמישי הבא זה
יאושר בוועדת ההנחות בארנונה .ואז למעשה יהיה אפיק
שיאפשר לתושבות ותושבים שנפגעו כלכלית מהמצב הזה
לבקש הנחה .הלכנו בכיוון הזה בגלל האיסור של משרד
הפנים לתת הנחות גורפות ,ולכן יצרנו את המתווה הזה,
שכרגע יהיה רלוונטי לשלושת החודשים הראשונים של
הגל הראשון ,אנחנו נראה בהמשך ככול שיתפתח המצב
איך אנחנו ממשיכים את זה .נעדכן עוד שהיום התקיים
דיון להפקדה לתוכנית המטרו ,דיון תת"ל  101ב' ,למעשה
הפעם הראשונה שכל גופי התכנון של המדינה בעצם
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יגאל שמעון:

התכנסו כדי לסכם את כלל הדיונים והתכנונים שנעשו עד
עכשיו ב  3 -שנים האחרונות ,ובעצם מרגע האישור שהיה
צפוי ,הדיון עוד מתקיים אז אני לא יודע אם אישרו ,אבל
אני מניח שהם יאשרו ,מרגע האישור התוכניות לגבי כל
עיר ועיר עוברות לוועדות המחוזיות להמשך תכנון
מפורט .אני השתתפתי בדיון ביחד עם הצוות המקצועי
שלנו ,הבענו עמדה חיובית לנושא המטרו באופן כללי ,אני
חושב שהמטרו זה פרויקט משנה מציאות ,אבל הבענו
התנגדו ת למתווה שהחברה המתכננת יצרה כפי שהוא בא
לידי ביטוי בהוד השרון .למעשה עכשיו יתחיל שלב
ההתנגדויות ,ומה שיקרה מבחינתנו זה אחד אנחנו נביא
את התוכנית כפי שהם אישרו אותה לדיון מליאה אצלנו,
כדי שכל אחד מאיתנו גם ייחשף לה וגם יוכל להעיר
הערות ,זה חלק מגיבוש ההתנג דות של העירייה לדבר
הזה .וגם אנחנו נעשה ,יש בש בוע הבא הליך שיתוף ציבור
של נת"א החברה המתכננת .העירייה כרגע לא קשורה
להליך הזה ,למרות שאנחנו מעודדים את הציבור בהחלט
להשתתף ולהביע את העמדות כפי שהם מרגישים אותם.
אבל מיד לאחר מכן אנחנו נעשה שיתוף ציבור עירוני  ,כדי
לאפשר לנו בעצם שוב לחזק את עמדת העירייה סביב
התוכנית ,כדי שנוכל להביע עמדה נחרצת ,ובמידת הצורך
אני מקווה שלא נצטרך להגיע לשם ,אבל אם נצטרך אז
גם שתהיה לנו עמדה מפורטת ומנומקת להליכים
משפטיים ככול שיהיו כאלה .ובעדכון האחרון נגיד מזל
טוב לחבר המועצה יג אל שמעון ,שחוגג היום יום הולדת.
תודה.

ארנון אברמוב:

בן . 42

יגאל שמעון:

. 43

אמיר כוכבי:

יגאל הבטיח עוגה ואני רואה שהוא לא הביא ,אבל גם אני
הבטחתי עוגה ולא הבאתי ,אז אנחנו פיטים.

משה חנוכה:

ואנחנו הפסדנו.

אמיר כוכבי:

נתקזז לישיבה הבאה שוב .אל תביא גם בישיבה הבאה
יגאל ,גם אני לא אביא .כן ,סדר היום.

4

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  7/20מיום 22.07.2020

יגאל שמעון:

טוב .אני יכול להעיר הערה שקשורה לנושאים שדיברת
עליהם?

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

בקשר לוועדת הנחות בארנונה ,אני לא בטוח שיש לה
סמכות לאשר הנחות מעבר למה שקבוע בחוק.

אמיר כוכבי:

זה נבדק ,וזה הנתיב המומלץ אפילו.

יגאל שמעון:

מומלץ אבל לא בטוח שהוא חוק.

יעל עבוד ברזילי:

במסגרת ההנחיות שקשורות לוועדת הנחות לנזקק ,יש
שם סעיף שמאפשר לתת הנחה שמתבססת על משבר
מסוים שקורה ,לא יודעת אם לקרוא לו רגעי ,אבל משבר
חד פעמי או -

יגאל שמעון:

כן ,אבל אז את צריכה לבדוק אחד אחד ,ולשלוח להם את
ה-

יעל עבוד ברזילי:

תמיד אנחנו בודקים אחד אחד.

יגאל שמעון:

כן בסדר ,אבל פה אתם רוצים על גורף.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,יבדקו אחד אחד.

יגאל שמעון:

אתם רוצים לתת גורף.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,אנחנו רוצים לאפשר לאנשים שנ פגעו קשה מהמצב -

אמיר כוכבי:

להגיש בקשה -

יעל עבוד ברזילי:

אחד מבני הזוג יצא לחל"ת וכו' להגיש בקשה להנחה
בארנונה.

יגאל שמעון:

בסדר ,בסדר ,חשבתי שאתם מדברים על גורף.

כנרת א .כהן:

יהיו קריטריונים?

יעל עבוד ברזילי:

כן יהיו.

אביבה גוטרמן:

אמיר לגבי הנת"צ רא יתי שהחתימו ואני חתמתי על זה
היום ,בנווה נאמן שהחתימו את כל מי שעכשיו גם מעיר,
שאתה בעצם נפגש מחר לדבר על זה שזה יעבור דרך אזור
התעשייה נווה נאמן ולא דרך ה -

אמיר כוכבי:

לא הנת"צ המטרו.
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אביבה גוטרמן:

מטרו.

אמיר כוכבי:

אז זה היה היום ,וזאת הייתה העמדה שהצ גנו ,הדרישה
שהחיבור לעיר שנעשה משטחי מש 1 /תכנית תע"ש במקום
שהוא ייעשה בין רחובות הפרדס לז'בוטינסקי ,שהוא
ייעשה באזור דרך הים ,הצגנו גם את תכניות הבנייה
העתידיות ,גם את אזור התעסוקה ,גם את השירות הנרחב
יותר על דרך רמתיים ,זאת העמדה שלנו מתחילת
הדיונים -

אבי בה גוטרמן:

וזה התקבל?

אמיר כוכבי:

ועליה אנחנו הולכים להתעקש.

אביבה גוטרמן:

אז חתמו יש מספיק חתימות?

אמיר כוכבי:

השלב של החתימות ,אני אומר דיברתי אתמול גם עם
תושבים שפנו  ,עכשיו בעצם אחרי שמאשרים להפקדה
והעברת תכנון למחוזות ,בעצם מאותו רגע הדבר הזה
נפתח ל התנגדויות ,יהיה  60יום ,אנחנו גם נסביר לציבור
איך לעשות את הליך ההתנגדויות הזה בצורה שתהיה
אפקטיבית ,וגם העירייה כמו שאמרתי תגיש התנגדות
מנומקת ומפורטת משלה.

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

.1

שאילתות של חברי המועצה.

אתי ברייטברט:

אפשר לעבור לסדר היום? אנחנו נעבור לשאילתות.
שאילתות של חבר המועצה משה חנוכה מיום ה . 9.7.2020 -
שאילתה ראשונה :מי הם חברי הדירקטוריון שמונו לפי
המלצת ראש העיר בחברה לקידום החינוך והתרבות?
התשובה שהתקבלה :חברי הדירקטוריון סגן ראש
העירייה נאור שירי ,חברת המועצה עדי פרילינג אנקורי,
חבר המו עצה לשעבר אופיר טוויל ,דור דגן ,יעל טראו,
שלומית עובדיה ,רון שמעוני ובת שבע בלומנטל .נמשיך?
השאילתה הבאה :האם הליך מינוי הדירקטורים בחברה
לקידום החינוך והתרבות עבר את אישור הלשכה
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המשפטית בעירייה? האם ניתנה לציבור הזדמנות
להתמודד על חברות בדירקטוריון זה ובד ירקטוריונים
עירוניים נוספים? תשובה :ראש העירייה התייעץ בנושא
המינויים עם הלשכה המשפטית של עיריית הוד השרון עם
הסוכנות היהודית ועם יו"ר הדירקטוריון הקודם חבר
המועצה עו"ד משה חנוכה.
משה חנוכה:

טוב אז ערב טוב ,בגלל שאנחנו ככה בראש חודש אב בין
המצרים אני חושב שלא נכון לעסוק באנשים כאלה
ואחרים ,לכן אנחנו יכולים להתקדם עם הנושא הזה .אני
אשמח לנצל את ההזדמנות לדבר על נושא אחר ,אני רוצה
לברך אותך על זה שאימצת את הרעיון של עיריית
ירושלים ועוד כמה רשויות לקיים חתונות במרחב
הציבורי ,אני חושב שזה שוב הזדמנות טובה להגי ד תודה
לראש העיר הקודם חי אדיב על האגם.

אמיר כוכבי:

אנחנו נזמין אותו לחתן זוגות להט"ב מה שלא...

אביבה גוטרמן:

לא ,סתם לתת לו תודה והוקרה ,זה אפשרות מאוד -

משה חנוכה:

להגיד מילה טובה -

אביבה גוטרמן:

מכובדת.

משה חנוכה:

זה תמיד...

ארנון אברמוב:

אם לא היה את האגם לא היה איפה לחתן?

משה חנוכה:

אתה יודע אני -

אביבה גוטרמן:

זה יפה ,כדאי לכבד את הדבר הזה .גם בקיץ היו אירועים
שמה.

יגאל שמעון:

אתה יודע ארנון כמה התנגדו לאגם הזה?

אביבה גוטרמן:

ואיזה התנגדו ,גם אנחנו -

יגאל שמעון:

אתה יודע איזה צרות עשו לנו.

נדב דואני :

אני לא מכיר אחד כזה.

אביבה גוטרמן:

גם אנחנו התנגדו ,כל חברי המועצה.

משה חנוכה:

ואני חושב שדווקא בזמן הזה ,אני לא חושב שיש חתונות
בבין המצרים ,אבל ברגע שיהיה אפשר ,אני אגב לא מבין
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את ה  , -זאת אומרת מאיפה יוצא התקציב של כל ההפקה
של האירועים האלה מהע ירייה? זאת אומרת שזה משהו
שמתקציב התרבות?
אמיר כוכבי:

אין שם יותר מידי תקציב ,אנחנו נראה כמה ניגשו ונראה
מה תהיה העלות של כל אירוע ,ולפי זה זה ייקבע .אנחנו
לא מממנים להם את האירוע.

אביבה גוטרמן:

לא מספיק שאתה נותן להם את המקום?

אמיר כוכבי:

אנחנו לא מממנ ים את האירוע.

משה חנוכה:

בסדר -

אמיר כוכבי:

אל תגזים.

משה חנוכה:

זהו חשוב ,אבל אני אומר גם אם באותה הזדמנות אפשר
לקחת ,אני ראיתי רשויות שעושות עכשיו יוגה בפארקים
גם לחבר'ה צעירים בגלל חדרי הכושר שנסגרו .לעשות גם
אירועי קיץ שמתאימים לתו הסגול ולהנחיות של משרד
הבריאות ,כדי לייצר גם בתקופה הלא פשוטה הזאת ,אני
יודע שרינה עושה עבודה יפה מאוד בתחום של גיל הזהב -

אמיר כוכבי:

אתה מוזמן כל בוקר לפעילות יוגה שמתרחשת.

משה חנוכה:

לא ,אבל לא ראיתי שם ,הייתי שם ולא ראיתי חבר'ה
בגילי -

אביבה גוטרמן:

לא ,למבוגרים יש ,רי נה עושה את זה.

נדב דואני :

הם צעירים ברוחם.

יגאל שמעון:

משה לא הבנתי זה רק ...או שאפשר גם כן -

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך? אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום -

יגאל שמעון:

חתונה אפשר גם שרב יקדש שם?

משה חנוכה:

לא ,גם ראש העיר יכול ,יש לו ניסיון בזה.

יגאל ש מעון:

לא ,אני שואל באמת.

אביבה גוטרמן:

מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

רב יכול גם להגיע לשם?

אביבה גוטרמן:

למה לא?
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יגאל שמעון:

אין בעיה ,אז זה פתוח לכולם.

משה חנוכה:

כן.

אביבה גוטרמן:

אבל כמובן צריך תיאומים והכול ,מה זה פתוח לכולם?

יגאל שמעון:

לא ,שלא יחש בו שזה רק ל -

אתי ברייטברט:

חברים נעבור לסדר היום -

יגאל שמעון:

כל מי שרוצה כולל -

אתי ברייטברט:

סעיף  2בסדר היום זה -

רינה שבתאי:

 ...כתוב בסוגריים לכל מי שרוצה.

.2

מינוי עו"ד רונן יואל ויניק כיועץ המשפטי לעירייה.

אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים לסעיף השני  ,מינוי עו"ד רונן יואל ויניק
כיועץ המשפטי לעירייה .העירייה פרסמה מכרז לבחירת
יועץ משפטי לעירייה .בהתאם לנוהל משרד הפנים העסקת
עובדים בחוזים אישיים נוהל מספר  , 4מונתה ועדת בחינה
לבחירת יועץ משפטי לעירייה .ועדת הבחינה הגישה
המלצתה לאשר את מינוי של עו"ד רונן ויניק ליועץ
המשפטי של העירייה ,וזאת לאור התרשמותה מעו"ד
ויניק ,ניסיונו העשיר והמלצות שהתקבלו .קורות החיים
כמובן צורפו לכם כנספח א' .בהתאם לנוהל משרד הפנים
העסקת עובדים בחוזים אישיים ,מתבקשת מועצת העיר
לאשר את מינויו של עו"ד רונן ויניק ליועץ המשפטי
לעירייה ,לכל דבר ועניין בהתאם לסמכויות המוקנות לו
על פי הדין ובכלל זה על פי חוק הרשויות המקומיות
ייעוץ משפטי תשל"ו –  1975פקודת העירייה וחוק התכנון
והבנייה  . 1965בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ייעוץ
משפטי  , 1975מתבקשת מועצת העירייה לאשר את
העסקתו של היועץ המשפטי לעיר ייה ,עו"ד רונן ויניק,
בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 , 1/2011בהיקף של  100%משרה לפי שכר בשיעור שבין
 85%ועד  95%משכר מנכ"ל ,וזאת בהתאם לקבוע בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים כאמור ,כאשר השיעור ההתחלתי
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יעמוד על  85%החל מתאריך  . 22.7.2020הצעת ההחלטה:
מ ועצת העיר מאשרת את מינויו עו"ד רונן ויניק כיועץ
משפטי לעירייה .כל הסמכויות הנתונות ליועץ המשפטי
לעירייה על פי הדין ,תהיינה נתונות לעו"ד רונן ויניק,
ובכלל זה הוראות חוק הרשויות המקומיות ייעוץ משפטי
 , 1976פקודת העיריות נוסח משולב וחוק התכנון והבנייה
 . 1965מו עצת העיר מאשרת את שכרו של עו"ד רונן ויניק
וזה יעמוד על  85%משכר מנכ"ל החל מתאריך . 22.7.2020
אמיר כוכבי:

נגיד לפני שאלות ו לפני שנציג אותו ,עברנו תהליך ארוך,
ליוו את התהליך מטעם משרד הפנים היועצת המשפטית
של עכו עו"ד כנרת הדר ,שסייעה לנו רבות .מטעם
האופוזיצי ה חבר המועצה יגאל שמעון ,היה כאמור
תהליך ארוך עם לא מעט מועמדים .זיהינו את הפוטנציאל
הגלום בלשכה המשפטית שלנו ,אבל אחרי כמו שאמרתי
תהליך ארוך נבחר רונן .אני בטוח שתעמוד באתגר
ותצליח בו ונתחיל דרך חדשה .תרצה להגיד כמה מילים,
להציג את עצמך?

רונן יואל ויניק:

כן.

אמיר כוכבי:

אולי בוא תצטרף לכאן אז גם זה יופיע בפרוטוקול.

רונן יואל ויניק:

שלום וערב טוב ,אני אתחיל בתודה לוועדת הבחירה
שנתנה בי אמון ובחרה בי .אני רונן אני גר במודיעין ,נשוי
אב ל  3 -ילדים ,אני עורך דין  21שנים 18 .האחרונות
בעיריית ירושלים .התפקיד הא חרון שעשיתי ב  4.5 -השנים
האחרונות זה סגן היועץ המשפטי ומנהל מחלקת
הליטיגציה .זו מחלקה שמונה  30עורכי דין ומתמחים,
ועוסקת בייצוג של העירייה בכל הערכאות המשפטיות.
לפני זה מילאתי תפקיד של ראש צוות נכסים ,וצוות
שמלווה את הפעילות ,פעילות המקרקעין של העירייה על
כ ל סוגיה וגווניה ,הפקעות ,הקצאות ,עסקאות מכל
המינים והסוגים .תוך כדי התקופה הזו ניהלתי את האגף
לקידום עסקים בעירייה .לא כמשפטן לא כעורך דין,
הושאלתי כמה חודשים לאגף ששדרת הניהול הבכירה שלו
עזבה .תקופה מעניינת מאוד ותרמה לי הרבה ,ראיתי את
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הדברים גם מהצד השני של המתרס .לפני זה ניהלתי את
צוות רישוי עסקים באגף היועץ המשפטי לעירייה ,צוות
חדש שביקש ראש העיר להקים כדי ללוות את הפעילות
העסקית בעיר .לפני זה הייתי ממלא מקום ראש צוות
בתביעה העירונית ,והתחלתי כמו כולם בעיריית ירושלים
כתובע בתביעה העירונית .עשיתי את התפק יד הזה כמה
שנים .לפני זה הייתי שותף במשרד פרטי ,עבדתי בעצם
במגזר הפרטי .הרבה מאוד עסקאות מקרקעין ,הרבה
מאוד פעילות בתחום המנהלי עתירות מנהליות ,הרבה
מאוד נגד רשויות מקומיות .לפני זה עבדתי באל על בערך
 10שנים ביטחון אל על ,הייתי  5שנים בלוס אנג'לס3 ,
שנים ב אנגליה ,ושנתיים שנתיים וחצי בארץ .שירות צבאי
התחלתי בשייטת  13ואחרי פציעה עברתי לחטיבת
המבצעים במטכ"ל בבור בקריה .זהו אלו הדברים.
משה חנוכה:

קודם כל אני רוצה ...שאימצת את ...ירושלים כמו
בסיפור הקודם שלנו .רק רציתי לשאול כמה סגנים יש
ליועץ המשפטי בעיריית י רושלים?

רונן יואל ויניק:

.4

אמיר כוכבי:

הקודם רצה ללכת לירושלים.

משה חנוכה:

אתה הפסקת בליטיגציה ומה השאר?

רונן יואל ויניק:

עשינו לפני  5שנים בערך איזה שהוא שינוי ארגוני שלא
קיים באף רשות מקומית אחרת ,פיצלנו בין עבודת הייעוץ
לעבודת הליטיגציה .ובעצם הפרד ה דיכוטומית ,ליטיגציה
עוסקת רק בליטיגציה ,ייעוץ עוסק רק בייעוץ .המחלקה
השלישית זו התביעה העירונית .והסגנית הרביעית היא
הסגנית שמייעצת לוועדת התכנון.

משה חנוכה:

ומי כאילו מלווה את מועצת העיר איזה יועץ איזו
מחלקה?

רונן יואל ויניק:

מועצת העיר מלווה מחלקת הי יעוץ ,את הוועדות מלווה
מחלקת הייעוץ .זה ב  4 -השנים האחרונות ,לפני זה כולם
עשו הכול.

אביבה גוטרמן:

ליטיגציה זה חשוב מאוד.
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רונן יואל ויניק:

מסכים.

משה חנוכה:

אני חושב שבהזדמנות הזאת גם צריך להודות ליועץ
המשפטי שסיים ,לא ציינו את זה בישיבה הקודמת -

אביבה גו טרמן:

שניים

משה חנוכה:

עו"ד ירון סולברג שעשה עבודה יפה לאורך הרבה מאוד
שנים ,עמד על המשמר ,היה באמת במלוא מובן המילה
שומר סף ,לא כל ההחלטות כולנו אהבנו אותם ,אני חושב
שהוא עשה את העבודה שלו בצורה מאוד מאוד ראויה.
צריך לאחל לו בהצלחה בדרך החדשה ,בהחלט עשה כאן
דברים יפים מאוד ומרשימים בשנות שירותו בעיריית הוד
השרון .בהצלחה.

רונן יואל ויניק:

תודה.

אביבה גוטרמן:

גם אבידע.

כנרת א .כהן:

גם אבידע סיים.

אביבה גוטרמן:

גם אבידע סיים ,גם אותו צריך -

אמיר כוכבי:

אבידע ציינו היה פה ,ירון באמת עזב בתחילת הקורונה.
עו ד נמצא את הדרך להיפרד משניהם.

יגאל שמעון:

לא ,אני מציע תעשה את הכול בסוף השנה ביחד.

אתי ברייטברט:

רפי ,רצית להגיד משהו?

רפאל בן מרדכי:

אני הפעם ארצה לברך ,בדרך כלל מה שעשו פה לאנשים
אחרים ,אני ארצה לברך אותך ,ראיתי שאתה עסקת רבות
בענייני מקרקעין ותכנון 2 ,נושאים מאוד בעייתיים
אצלנו .אנחנו רבי מקרקעין -

נדב דואני:

לא כולנו.

רפאל בן מרדכי:

 25,000קמ"ר שגם לו ולמשפחתו יש ברוך השם -

נדב דואני:

דווקא לא.

רפאל בן מרדכי:

אנחנו בעניין מקרקעין נגיד דבר אחד ,רבים אריות
וזאבים שלוטשים אליהם עיניים אנחנו נסמוך עליך שתגן
על האינטרס הציבורי בעניין הזה ,ולעומת זה שלאיש
הקטן ,ויש רבים כאלה ,עוד פעם לא כאן אבל -
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אביבה גוטרמן:

גם כאן.

רפאל בן מרדכי:

גם כאן ,אבל בוודאי לא רק כאן ,ותגן ותהיה בית הלל
דווקא לאנשים האלה ,ליתר הם ידאגו לעצמם .וברוך
תהיה ,ברוך הבא.

רונן יואל וי ניק:

תודה רבה.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה?

אביבה גוטרמן:

כן ,כן.

יגאל שמעון:

אני רק מבקש כמה מילים .קודם כל הוועדה התכנסה
באופן מאוד מכובד ,גם יעל הייתה וגם אמיר וגם מאיר
עם המנכ"ל ויועצת משפטית של עכו .אני רוצה להגיד
לכם שזה התנהל למופת ,היה ממש ישיבות מכובדות .דנו
בעשרות מועמדים והיה קשה מאוד לבחור ,ובסופו של
דבר הבחירה הייתה בחירה נקייה טהורה ,ורק יש לברך
את הזוכה ,שיהיה בהצלחה לנו ולך ולכולם.

רונן יואל ויניק:

תודה רבה.

יגאל שמעון:

תודה.

אביבה גוטרמן:

בהצלחה.

אמיר כוכבי:

אני אוסיף שרונן הציע היום לקבוע פגישות היכרות .אני
אגיד שהיועץ המשפטי הציע ואני הסכמתי בברכה ,שהוא
יערוך פגישות היכרות עם כל אחד מחברות וחברי
המועצה .אני יודע שרובכם מתנדבים אבל אני מניח
שתמצאו את הזמן לזה .אני חושב שזה חשוב.

אתי ברייטברט:

אז אפשר להעלות להצבעה? אני מעלה להצ בעה ,מי בעד
למינויו של היועץ המשפטי?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

אני מבינה שזה פה אחד מכל המשתתפים ,תודה.

===============================================
הצבעה :מינוי עו"ד רונן יואל ויניק כיועץ המשפטי לעירייה
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
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מועצת העיר מאשרת את מינויו של עו"ד רונן ויניק כיועץ המשפטי לעירייה .כל הסמכויות הנתונות
ליועץ המשפטי לעירייה על פי הדין ,תהיינה נתונות לעו"ד רונן ויניק ,ובכלל זה הוראות חוק הרשויות
המקומיות (ייעוץ משפטי) ,התשל"ו  ,1976-פקודת העיריות [נוסח משולב] וחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה – .1965
מועצת העיר מאשרת את שכרו של עו"ד רונן ויניק וזה יעמוד על  85%משכר מנכ"ל החל מתאריך
.22.7.2020

===============================================
אמיר כוכבי:

רגע אז בואו נעשה הענקה.

יגאל שמעון:

תודה ובהצלחה.

אמיר כוכבי:

הכיננו מראש .מישהו פה גם יודע לצלם או שזה כזה -

יגאל שמעון:

מה ה בעיה נצלם .בהצלחה רבה.

.3

אישור שינ וי הרכבי הוועדות שחבר המועצה משה חנוכה מופיע בהם כיו"ר
הוועדה וכחבה בוועדה ומבקש להסירו.
א.

שינוי הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא .אנחנו נעבור לסעיף השלישי אישור
שינוי הרכבי הוועדות שחבר המועצה משה חנוכה מופיע
בהם כיו"ר הוועדה וגם כחבר ועדה ומבקש להסירו .שינוי
הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים ואלכוהול ,יש לפניכם
את הטבלה של הרכב הוועדה ,כמובן ששינינו אותה .מי
שהיה יו"ר היה משה חנוכה ,ועכשיו נבחרה להיות יו"ר
עדי ברמוחה וממלא מקומה נדב דואני.

יגאל שמעון:

למה אתם לא עושים הפוך? הרי זה על פי יחס של כל
סיעה וסיעה.

אמיר כוכבי:

זה על פי יחס של כל סיעה וסיעה.

יגאל שמעון:

לא ,כשאתה נותן ליו"ר ,זאת אומרת הוא במפתח שהוא
נכנס .אז אתה יכול להגיד שאתה לא יו"ר ,אתה יכול
להיות חבר.

אתי ברייטברט:

הוא לא רצה.

יגאל שמעון:

מה זה לא? מה אתה מוותר חנוכה?
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אביבה גוטרמן:

כן.

אתי ברייטברט:

כן ,הוא ויתר הוא ביקש להסיר את עצמו.

יגאל שמעון:

לא שמעתי ,אתה מוותר חנוכה על הוועדות או שאתה לא
רוצה רק -

משה חנוכה:

לא רוצה להיות יו"ר.

יגאל שמעון:

אז למה אתה לא חבר?

משה חנוכה:

ביקשתי לא להיות יו"ר.

אתי ברייטברט:

משה ,אתה ביקשת להסיר את עצמך מהרשימות ,ויש
כאלה שאתה חבר בהם והשארת את עצמך בזה.

יגאל שמעון:

לא ,מבחינת יו"ר.

משה חנוכה:

לי זה לא משנה הכול בסדר.

יגאל שמעון:

בסדר זה מפתח.

אמיר כוכבי:

ברכנו אותו על תפקידו החדש ,גם הרבה עבודה ,אנחנו
יודע ים שזה התנדבות ,תרצה לחזור לוועדות נמצא את
הדרך להחזיר ,הכול בסדר.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה את ההרכב? מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד מהמשתתפים?

יגאל שמעון:

כן.

אתי ברייטברט:

תוד ה

========================================= ======
הצבעה :שינוי הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
(במקום יו"ר משה חנוכה נבחרה ליו"ר עדי ברמוחה ומ"מ נדב דואני)
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
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וועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול:
שם

מס'

ממלא מקום

תפקיד

1

עדי ברמוחה

יו"ר וועדה

נדב דואני

2

רינה שבתאי

חברת וועדה

רן יקיר

3

ארנון אברמוב

חבר וועדה

4

עופר סולומון

נציג ציבור

5

יניב שנל

נציג ציבור

אתי כהן

6

מנהל אגף שירותים חברתיים

7

מנהל אגף החינוך

8

מנהל ביה"ס יסודי

9

נציג הרשות למאבק בסמים

החלטה מס' :81/20
מועצת העירייה מאשרת את שינוי הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול כך שחבר
המועצה ויו"ר הוועדה משה חנוכה הסיר חברותו בוועדה ובמקומו מונתה יו"ר הוועדה עדי ברמוחה
ומ"מ נדב דואני.

======================================================
ב.

אישור שינוי הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,אישור שינוי של הרכב הוועדה
להנצחת זכרם של נרצחי הטרור .הרכב הוועדה מופיע פה,
כאשר אלה שמופיעים פה בצהוב הם אלה שצריכים למלא
אותם .כרגע צריכים לבחור את יו"ר הוועדה והממלא
מקום מטעם סיעת הוד השרון שלנו.

אביבה גוטרמן:

רפי היו"ר -

יגאל שמעון:

שלכם?

אביבה גוטרמן:

כן .הוא יהיה היו"ר ,ואני אהיה ממלאת מקום.

אתי ברייטברט :

אוקיי .בסדר? אוקיי ,אז אנחנו מעלים להצבעה את הרכב
הוועדה ,כאשר מי שיהיה יו"ר הוועדה זה יהיה רפי בן
מרדכי ,ממלאת מקומו אביבה גוטרמן ,כל שאר החברים
אותו דבר כמו שמופיע בטבלה .מי בעד? כולם פה אחד?

אמיר כוכבי:

אתה יכול להצביע על זה.
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אביבה גוטרמן:

תצביע.

א רנון אברמוב:

אתה לא צריך להימנע.

אמיר כוכבי:

זה ועדה אתה יכול להצביע.

רפאל בן מרדכי:

אני אצביע בשבילה בעד עצמי אני נמנע.

אמיר כוכבי:

טוב.

אתי ברייטברט:

בסדר .כולם פה אחד ,נעבור.

======================================================

הצבעה :אישור שינוי הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
תפקיד
מס' שם
יו"ר הוועדה
רפי בן מרדכי
1
עדי פרילינג אנקורי חברת וועדה
2

ממלא מקום
אביבה גוטרמן
מאיר חלוואני

סיעה
הוד השרון שלנו
דרך העיר

3

ארנון אברמוב

חבר וועדה

הליכוד

4

רות משאט

נציגת ציבור

דרך העיר

5

ניצה משה

נציג ציבור

רק הוד השרון

6

נציג ציבור

7

נציג משפחות שכולות

8

נציג משפחות שכולות

9

נציג משפחות שכולות

החלטה מס' :82/20
מועצת העירייה מאשרת את שינוי הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור כך שחבר המועצה
ויו"ר הוועדה משה חנוכה הסיר חברותו בוועדה ובמקומו מונה יו"ר הוועדה רפי בןמרדכי ומ"מ אביבה
גוטרמן.

======================================================
ג.

שינוי הרכב ועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטליים.

אתי ברייטברט:

שינוי הרכב ועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטליים.

יגאל שמעון:

מה השוני?
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אתי ברייטברט:

הורדנו את משה חנוכה ,הוא ביקש פשוט להסיר את עצמו
מהרשימה .נשארו רן יקיר ואתה ,יגאל שמעון.

רפאל בן מרדכי:

יש לך יותר עבודה שים לב.

יגאל שמעון:

רן אין לך רוב פה ,אתה יודע? אין לך רוב פה.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה את הרכב הוועדה ,מי בעד?

אמיר כוכבי:

ליו"ר יש  2ה צבעות.

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד

===============================================
הצבעה :שינוי הרכב וועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטלים
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
ועדת וועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטלים
שם

מס'
1

רן יקיר

2

יגאל שמעון

תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום
נאור שירי

חבר וועדה

חיים שאבי

החלטה מס' :83/20
מועצת העירייה מאשרת את שינוי הרכב וועדת שקיפות ,חדשנות ושירותים דיגיטליים

======================================================
.4

שינוי הרכב ועדת שמות.

אתי ברייטברט:

נעבור לשינוי הרכב ועדת שמות ,כנ"ל גם פה שינינו את
ההרכב שלה ,ומי שעכשיו מופיע זה מה שמופיע לכם
בעצם בטב לה ,אני לא אקרא את החברים .אפשר להעלות
להצבעה מי בעד? כולם פה אחד?
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===============================================
הצבעה :שינוי הרכב ועדת שמות
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
ועדת שמות– :
מס'
שם

תפקיד

ממלא מקום

1

ארנון אברמוב

יו"ר הוועדה

2

נאור שירי

חבר וועדה

3

רינה שבתאי

חברת וועדה

יעל עבוד ברזילי

4

נדב דואני

חבר וועדה

5

מאיר חלוואני

חבר וועדה

עדי ברמוחה
עדי פרילינג
אנקורי

6

רפי בן מרדכי

חבר וועדה

יפעת קריב

7

יגאל שמעון

חבר מועצה

חיים שאבי

החלטה מס' :84/20
מועצת העירייה מאשרת את שינוי הרכב וועדת שמות

======================================================
.5

בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס (סעיף  ) 179לפקודת העיריות
ל -א.ל.

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא ,שימו לב יש לנו כאן עובדים ,אתם
קיבלתם את שמות העובדים -

אמיר כוכבי:

שנייה רגע ,אני רק מזכיר זה נושאים של צנעת הפרט ,אז
אם מישהו ירצה לקבל הבהרות ,נצטרך לעצור את
השידור.

אתי ב רייטברט:

נכון.

יגאל שמעון:

לא ,אני אין לי שאלות ,אפשר לאשר את -

אתי ברייטברט:

אבל שימו לב רק לסעיף הראשון -
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יגאל שמעון:

לי אין שאלות.

אתי ברייטברט:

סעיף  5שזה לא על מנת לקבל פרס ,בסדר? כל השאר זה
על מנת לקבל פרס.

אביבה גוטרמן:

אני רק שאלה ,אני נוהגת לשא ול אותה כל שנה כנראה
וכל ישיבה .כמה אנחנו מאשרים באופן כללי לעובדי
עירייה על מנת לקבל פרס ,לאלה שלא על מנת לקבל פרס
אין בעיה .כמה אנחנו יכולים לאשר כל כך הרבה ,יש לנו
המון המון פניות כאלה ,ואני עוד פעם חוזרת לזה ,אני
מבינה את זה -

אתי ברייטברט:

אביבה זה -

אביבה גוטרמן:

כי המשכורות הם עלובות ,אבל באמת אנחנו כעירייה אני
שואלת ,כמה אנחנו יכולים לאשר כאלה פניות? באמת
אמיתי אני שואלת.

אתי ברייטברט:

לא ,אני רק רוצה להגיד לך שזה נראה המון ,כי זה חוזר
על עצמו ,כי אנחנו מאריכים -

אביבה גוטרמן:

זה אותם אנשים.

נדב ד ואני:

כל שנה את חייבת להביא אותם לאישור.

אתי ברייטברט:

זה מעט מאוד.

אביבה גוטרמן:

לא שמתי לב הפעם ,כן?

אתי ברייטברט:

זה מעט מאוד.

אביבה גוטרמן:

אוקיי.

נדב דואני:

אביבה כל שנה את צריכה להביא לאישור.

אתי ברייטברט:

זה חוזר על עצמו כל שנה.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,בסדר .אם זה אותם זה ,אז אין בעיה.

אתי ברייטברט:

אז לשם הרישום בפרוטוקול אנחנו נאשר סעיף סעיף בלי
לציין את השמות .אז סעיף  5זה א.ל .מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

כן.
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======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס (סעיף  )179לפקודת העיריות ל -א .ל:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :85/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א .ל .לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -א.א.

אתי ברייטברט:

סעיף  6א.א .כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

כן.

======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -א .א:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א .א .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -ה.ג.

אתי ברייטברט:

סעיף  7ה.ג- .

נדב דואני:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

21

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  7/20מיום 22.07.2020

======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ה .ג:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ה .ג .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
.8

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -ל.ד.

אתי ברייטברט:

סעיף  8ל.ד .כולם פה אחד ?

======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ל .ד:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ל .ד .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -ר.ג.

אתי ברייטברט:

סעיף  9ר.ג .כולם פה אחד?
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======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ר .ג:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ר .ג .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
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בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -ש.ג.

אתי ברייטברט:

סעיף  10ש.ג .כולם פה אחד.

======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ש .ג:.
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ש .ג .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================

. 11

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -צ.ט.

אתי ברייטברט:

סעיף  11צ .ט כולם פה אחד.

======================================================
הצבעה :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -צ .ט:.
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 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,משה חנוכה
החלטה מס' :86/20
מועצת העירייה מאשרת את בקשת צ .ט .לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 21.7.2021

======================================================
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הצעות לסדר.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף  12זה הצעות לסדר של חברי המועצה יפעת
קריב ,אביבה גוטרמן ומשה חנוכה מיום , 28.6.2020
הצעה ראשונה .מנכ"ל העירייה יציג בישיבת מועצת
העיר הקרובה רה ארגון באגף משאבי אנוש ל אור
התדרדרות השירותים הניתנים לעובדי העירייה
והעובדה שלא מונה מנהל קבוע למחלקה ,דבר שמשפיע
לרעה על תנאי השירות של עובדי העירייה .הצע ת
ההחלטה :מנכ"ל העירייה יציג בישיבת המועצה הבאה
רה ארגון באגף משאבי אנוש .

משה חנוכה:

נדון בהצעה או נסיר אותה מסדר היום?

אמ יר כוכבי:

אתם תציגו ונסיר .אבל תציג.

יגאל שמעון:

לא ,אבל יש דיון?

אמיר כוכבי:

אתה יודע מסירים.

יגאל שמעון:

לא ,אם אתה מבקש שלא לדון -

נדב דואני:

 11שנה אותו ויכוח.

יגאל שמעון:

לא לדון בהצעת החלטה -

נדב דואני:

אתה יודע זה מצחיק זה הפעם אנחנו טוענים את א ותה
טענה 11 .שנים אותו ויכוח ...זה עובד.

אמיר כוכבי:

זה לא נכון ,הוא טוען -

נדב דואני:

טיעון הסרה...

אמיר כוכבי:

אבל זה לא נכון מה שאתה אומר ,כי הוא טוען עכשיו את
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אותה טענה שהוא -
נדב דואני:

את הטענה שאנחנו טענו.

אמיר כוכבי:

לא ,את אותה טענה שהוא טען כש הוא ישב פה.

נדב דואני:

איך יכול להיות?

אמיר כוכבי:

כי מה הוא אומר לך ,הוא אומר לך אני לא רוצה דיון.
ואני אומר -

נדב דואני:

הא אתה לא רוצה דיון?

אמיר כוכבי:

אפשר לקיים דיון ,אין לו משמעות ,תכף נסביר למה.

יגאל שמעון:

למען הסדר הטוב ,אם אתה מודיע -

נדב דו אני:

יש יועץ משפטי חדש ,אולי אתה יודע אחרת.

יגאל שמעון:

לפני ,למען הסדר הטוב .אם אתה מודיע עכשיו שהוא
מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,אז אין דיון -

נדב דואני:

לא ,אין דיון ,יש הצגה.

יגאל שמעון:

יש הצגה ואחרי זה אתם מצביעים אין דיון.

נדב דואני:

יש תשובה.

יגאל שמעון:

אם הוא לא אומר את זה ,כמו שמציג -

נדב דואני:

אז הוא אמר.

יגאל שמעון:

אני יכול גם להציג ,גם אביבה יכולה להציג ,וכולם
יכולים לדבר ובסופו של דבר נצביע .השאלה שלי מה
ההליך פה?

אמיר כוכבי:

מסירים.

יגאל שמעון:

אז אתה מבקש לא לדון בהצעה.

אמיר כוכ בי:

נכון.

יגאל שמעון:

זה הכול הבנו.

משה חנוכה:

טוב תראו ,אני אתחיל ואביבה תשלים את יתרת 10
הדקות יש סיטואציה מאוד מאוד קשה שאנחנו שומעים
עליה מהרבה מאוד עובדי עירייה ,בכל הרמות ובכל
האגפים ,לגבי תחושות לא פשוטות של העבודה בארגון.
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בחרנו הפעם לדבר דווקא על אגף משאבי אנוש ,כי שם
אני חושב בשנה האחרונה אפשר לראות את ההליך המאוד
מאוד לא בריא שקורה בצורה ככה ,שאפשר גם לשרטט
אותה ,ולכן אנחנו מדברים על אגף משאבי אנוש ,ואני
חושב שזה משליך על הארגון כולו .ואנחנו שומעים
מהעובדים שלא כיף לבוא בבוקר לעבודה ,שהתחושה
שהע ירייה השתנתה מאוד ושהם מרגישים ככה תחושות
מאוד מאוד לא נעימות שמשפיעות גם על לתת שירות טוב
לתושבות ולתושבים .לגבי אגף משאבי אנוש לפני זמן מה
סיימה את תפקידה מנהלת האגף ,במקומה הגיעה מנהלת
אגף אחרת שנקרא לה כאן בשם מ .היא התקבלה
כממלאת מקום  60%שכר מנכ"ל ,י ותר מ  3 -חודשים שזה
הזמן המקובל להיות ממלאת מקום ,כבר כמה זמן היא
ממלאת מקום? תקופה די ארוכה .באותו זמן פחות או
יותר נקלטו לאגף  3עובדות פרויקטאליות ,זאת אומרת
לא בדירוג דרגה כמו שמקובל לקלוט עובדי עירייה ,אלא
עובדות ב  ₪ 40 -לשעה ,לא בדרך המקובלת ,שמאושרת על
ידי משרד הפנים ,בלי הליך שקוף ושוויוני ,וכולן עם
היכרות מוקדמת כזאת או אחרת של עובדות באגף .נקרא
להם צ .ר .ו  -ח .לצורך העניין .יש את ה .שהיא מנהלת
מקום מנהלת מחלקת כוח אדם בחינוך ,התקבלה אחרי
שעבדה בעיריית רעננה עם אותה מ .ממלאת המקום ,גם
היא נכנסה ללא מכר ז פומבי .יש את ח .שעבדה עם ה.
בעיריית רעננה ,עברה איתה לעיריית פתח תקווה ,ואז
נקלטה גם היא כעובדת פרויקטאלית כדי לטפל בנוכחות
העובדים .במקביל נקלטה עוד עובדת בשם ס .צ .נקלטה
גם היא כעובדת פרויקטאלית ,היא בכלל שכנה של נ.
שהועסקה באגף כיועצת חיצונית ב  ₪ 25,000 -בחודש,
והיא גם מטפלת בעובדי החינוך ,בעצם היא עושה את מה
שבתחום אחריותה של ה .ויש את ר .שהיא שכנה של
מנהלת מחלקת ההדרכה ,וגם היא נקלטה כעובדת באגף.
אתה הבנת בגדול את ה -
אמיר כוכבי:

אני לא מצליח לעקוב אחרי האותיות.

משה חנוכה:

אני אוכל להביא לך את המפה ש שרטטי.
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אמיר כוכבי:

בוא תעשה את העץ מבנה.

משה חנוכה:

האמת זה כן באמת מעניין .בנוסף יש את ס .א .ל .י .ג.
שהם כבר עבדו באגף נותרו חלקם בבית כבר תקופה
ארוכה -

אמיר כוכבי:

עכשיו אתה כבר סתם ממציא -

משה חנוכה:

לא ,לא ,באמת -

אמיר כוכבי:

אותיות.

משה חנוכה:

לא רציתי פשוט להגיד בגלל צנעת הפרט ,אבל יש שמות,
כאן רשום את השמות -

מאיר חלוואני:

ס .מקום וה  -ס .הזו זו אותה אחת -

משה חנוכה:

לא.

מאיר חלוואני:

היא חזרה מחופשת לידה פשוט.

משה חנוכה:

לא ,לא ,לא ,יש ס .אחת שהיא עובדת זמנית ,ויש ס.
קבועה .וחלקן  2מתוכן בבית בג לל מצב בריאותי .בשורה
התחתונה המערכת בשנה הזאת של אגף משאבי אנוש
התנפחה ,הפכה באמת לא פרופורציונאלית ,והעובדים
נשארו אובדי עצות .הם לא יודעים למי לפנות ל  -ס .ל  -ח.
ל  -ג .ההיא שכנה של ההיא ,לזאת שעבדה עם ההיא
בעיריית רעננה והביאה אותה ,והכול שוב בלי מכרזים,
בל י הליך שקוף ,כולם עובדים זמניים ,עובדים
פרויקטאליים באמת משהו שהדעת לא מקבלת ,ומחלקה
שלמה שצריכה לתת את השירות הכי בסיסי לעובד
העירייה ,שהוא צריך לדעת איך הוא מתלונן ,או איך
עובדת מתלוננת על זה שהיא מרגישה לא בנוח בסביבת
העבודה שלה .או איך עובד לא מקבל את כל מה שמגיע לו
בדין .באמת הדברים הכי בסיסיים ותנאי השירות של
עובד ,הם לא יודעים למי לפנות ,כי העובדות עובדות
במקביל ע ל אותם תחומים ,כל רגע נכנסת עוד עובדת
חדשה ,שוב המערכת התנפחה והשירותים לעובדים הלכו
ונהיו פחות טובים .ואני חושב שמצב כזה ,מצב קיצוני
כזה ,אגב אני לא בטוח שאתה גם עד כדי כך מעורה ,מי
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זאת ס .מי זאת ע .ומי מכירה את מי ,אבל בסוף כאן
הדירקטוריון שזה אנחנו ,צריכים לבוא ולהגיד :רגע פוס
משחק ,אנחנו רוצים שמנכ"ל העירייה יבוא ,יציג לנו מה
קורה באגף הזה ,מה התכנון ,מתי תיכנס מנהלת קבועה,
מה יהיה עם ס .ו  -ע .ו  -מ .ואיך קורה שכל אחד מביא את
השכנה שלו ,את מי שעבד איתו בעירייה אחרת כדי לעבוד
כאן ,איך מעסיקים עובדים פרויקטאליים ב  ₪ 40 -לשעה,
הם קיבלו את אישור משרד הפנים ,לא קיבלו את אישור
משרד הפנים ,לעשות סדר בבלגן הזה ,כדי להתחיל
ולהחזיר את העגלה הזאת למסלול .באמת אני נפגש עם
העובדים ,גם אני עבדתי בעירייה לפני אי אילו שנים ,אני
יודע מה זה לבוא לעבודה בוקר בוקר ,אני יודע מה זה
הסביבה הזאת ,הם עושים עבודה לא פשוטה במיוחד
בתקופת הקורונה ,ואנחנו צריכים לתת להם סביבת
עבודה נוחה .ואנחנו שומעים עוד ועוד פניות מעובדים
שמרגישים שפעם העירייה הייתה בית בשבילם ,הם באו
ועבדו בכיף ,והיום הם מרגישים תחושות מאוד מאוד לא
טובות ,ולכן אני חושב שצריך לעשות רה ארגון .אביבה
בבקשה.
אביבה גוטרמן:

אני רוצה לדבר על משהו שהוא עקרוני .אתה ראש העיר
הרביעי שאני עובדת איתו .ואני מכירה את הת הליכים
וזה בסדר ומקובל עליי.

אמיר כוכבי:

היו רק . 3

אביבה גוטרמן:

ראש העיר הרביעי.

אמיר כוכבי:

אני ראש העיר השלישי.

אביבה גוטרמן:

הרביעי שאני עבדתי איתו.

אמיר כוכבי:

אבל לא היה -

אביבה גוטרמן:

היה ראש מועצה ו  3 -ראשי ערים ליתר דיוק .אני רוצה
לדבר על משה ו שהוא דבר שמקובל ,זה בסדר .ראשי ערים
נכנסים לתפקיד ,רוצים שתהיה אג'נדה שלהם ,להעביר
את תפיסת העולם שלהם ,מקובל בעיניי .רוצים להזיז
בעיקר אנשי מקצוע שהם הבכירים ,זה גם בסדר .אני לא
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באה בטענה .אלא מהי ,הטענה שלי לעשות את זה בדרך
נכונה .יש פה מנהלת אגף חינוך שהיא פורשת ,יושבים
עושים מכרזים ,ביקשו ממנה לחכות ,אני שמעתי גם
אותך אמיר ויפה עשית .אמרת יכול להיות שנצטרך
לבקש ,אם לא נמצא מישהו ,אולי תצטרכי להמשיך כדי
שנהיה בנויים יפה למערכת בספטמבר .זה מצוין .אותו
דבר תהליך נעשה עם היועץ המשפטי .וזה בסדר ,אני לא
נגד החלפה ,ממש לא .אלא מהי ,כשרוצים להוציא מישהו
ולא מתכוננים כראוי להחלפת התפקיד ,פה אנחנו בבעיה.
וזה התהליך שקרה כאן .מה שקרה נכנסה מישהי צ'יק
צ'ק ,לא יודעת מיהי ,לא מכירה אותה אפילו ,לא
מקצועית בעליל ,השירותים ירדו פלאים ,יכולים להגיד
שיש לה אינטליגנצי ה  .א ני צריכה  2דברים ממנהל  ,אחד
שיהיה מקצועי ,הדבר השני חשוב לי האינטליגנציה
הרגשית שלו .אינטליגנציה רגשית אומרת שאתה נכנס
למקום עבודה חדש כמנהל ,תבחן את העובדים שלך ,
תראה את סביבת העבודה שלך ,תבדוק אותם ,לאט לאט,
לא טובים לא עומדים בסטנדרטים שלך ,תחליף .יכול
להיות שיהיה  1שתחליף אותו  , 2יכול להיות שאתה צריך
להביא עוזר ,הכול בסדר זה קורה בכל המחלקות .מה
שקרה כאן בגלל שלא היה מוכנות כאן ,הרי מי שתבוא
ומי שיבוא ,גבר או אישה עוד אני לא יודעת ,הוא יצטרך
לעשות סדר שם ,ולהגיד זה מתאים לי זה לא מתאים לי.
ככה אני רוצה לעבוד ,אתה לא מתאים לך תלך הביתה.
כשמביאים מישהו שהוא לא טוב ,שהוא לא מנהל טוב,
אני לא מדברת על חוסר אינטליגנציה רגשית לחלוטין,
כאוס .עובדות יושבות בבית  20שנה  30שנה הם עובדים
שם מקצועיים ,מביאים להביא מישהו לעשות משכורות
חברת ,לא זוכרת קיפו פיפו ,לא זוכר ת את השם שלו
פיקו ,המון כסף שילמנו על הכנת משכורת .עכשיו יש
מישהי אחרת נוספת שמכינה משכורות ,אלה שמכינות
משכורות יושבות בבית ומקבלות גם משכורת .חבר'ה זה
לא הגיוני ,זה כסף ציבור.
אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת זה לא הגיוני? אם הם בחופשת מחלה,
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הם בחופשת מחלה.
אב יבה גוטרמן:

אמיר בסדר ,זה לא חופשת מחלה ,בסדר .חופשת מחלה
מה? מה יש להם? כמה זמן הם בחופשת מחלה?

אמיר כוכבי:

לא הבנתי את אומרת -

אביבה גוטרמן:

הם לא נמצאים בעבודה כי היו ויכוחים ,כי התנהלות לא
נכונה ,הם לא יכלו לעבוד איתה ,היא פגעה באנשים כי
היא לא יודעת לעבוד ,וברגע שמתקנים אותה זה לא
מתאים ,יש בעיה לעובדים שבא מעליהם מישהו שלא יודע
את העבודה כמו שצריך .תראו חבר'ה בואו נגיד את
האמת ,קרתה תקלה פה .חבר'ה אני לא מאשימה  ,אני
אומרת קרתה תקלה .מה שאני מבקשת שזה לא יחזור על
עצמו ,זה בסדר להחליף מנהלים ,אין לי בע יה עם כל
הדבר הזה ,אני מבקשת ,אני ממש מבקשת לא לפגוע,
העובדים הפשוטים שבאים לעבודתם יום יום זה לא
מעניין אותם מי ראש העיר ,זה לא מעניין אותם מי
המנהל ,הם באים לעבוד ,להביא את הפרנסה בסוף
החודש .לא מעניין אותם .וחבר'ה תהיו יותר עם חמלה,
יותר עם הבנה ,יותר ע ם הערכה לעובדים הוותיקים ,זה
מעליב.

רן היילפרן:

כמו שהיה בימי ר?

אביבה גוטרמן:

פעם מה שקרה בקודם ,הוא סגר פשוט חדרים ,לקח את
המפתחות ,עוד יותר גרוע ,אני לא רוצה להשוות לזה ,אני
רוצה יותר טוב .אין לי ויכוח על זה שאפשר להחליף
להוציא ,זה בסדר .אני בכלל לא ב אה בטענה על זה .אני
רק מדברת שוב כמו תמיד על הדרך .הדרך פה היא לא
ראויה ,היא לא נכונה ,ומה שאני אומרת תקלה ,חבר'ה
נתקן אותה .היו  2מכרזים ,לא נבחר אף אחד ב 2 -
המכרזים האלה .אני ביררתי עם חברי הוועדה ,היו גם
טובים ,לא יכול להיות שלא נבחר .בעקבות הלחץ גם שלי,
יש מכרז חדש ואני שמחה ,אבל אני מבקשת ,כי זה לא
נגמר באגף הזה ,אנא עשו את העבודה הזאת ,אין לי
טענה ,לא באה להתערב לכם ,אתם לא רוצים את זה ,לא
רוצים את ההוא ,זה דבר טבעי ,זה מקובל ,כל ראש עיר
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עושה את זה ,הכול בסדר .אני מבקשת להיות בני אדם
בכל התהליכים ,ולא חשוב באיזה תפקיד אתה ,להיות בני
אדם .ויש פגיעה חמורה בעובדים שם .גם אם הטוטל הוא
בסוף שהם צריכים לשבת בבית ,ללכת הביתה ,בסדר .אני
ניהלתי אני הוצאתי עובדים הביתה ,מעולם לא השארתי
עובד כועס עליי .אני אפילו דאגתי לעבודה לבן אדם
שגרמתי לו לעזוב את מקום העבודה שאני ניהלתי .אז זה
מה שאני מבקשת .ברמה העקרונית תקלה ,כי בדברים
אחרים ראיתי זה מתנהל בסדר .קרתה פה תקלה ,אני
נורא מבקשת הפקת לקחים והסקת מסקנות ,שזה לא
יחזור על עצמו ,זה הכול.
אמיר כוכבי:

טוב.

יגאל שמעון:

איפה האחריות של להסביר -

אמיר כוכבי:

עזוב אין פה.. .

אביבה גוטרמן:

עזוב מה עכשיו ...לעובדים אין להם -

אמיר כוכבי:

אבל אמרת ,הסברת לי שזה בלי דיון -

אביבה גוטרמן:

אני לא דנה על זה ,הסברתי...

אמיר כוכבי:

שיש מענה וזהו.

יגאל שמעון:

לא ,אני באמת -

אמיר כוכבי:

אבל הסברת לי שיש רק מענה וזהו ,אז תן לי זה ,אם כבר
הסברת .נגיד ככה ,המכרז לאגף משאבי אנוש יצא
והתנהל אביבה בדיוק כמו כל המכרזים האחרים ,למעט
עניין אחד שקרה פתאום  ,זה כל נושא הקורונה .גם הביא
להקפאת מכרזים וגם הביא להרבה לברדק פנים ארגוני
אל מול ההנחיות שהשתנו בוקר וערב ,ולפעמים כמה
פעמים באותה שעה .אני יכול להגיד  2דברים על הדברים
שנאמרו .א' את עץ מבנה הזה אני א שמח שתעביר
למנכ"ל ,נשמח לעשות בדיקה על זה ,לא צריך את כל
הפאתוס מסביב בלי קשר לכלום -

משה חנוכה:

המנכ"ל לא הכיר את זה?

רן היילפרן:

משה בוא תעביר -
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אמיר כוכבי:

את הדרך שבה תיארת -

אביבה גוטרמן:

כ נראה שלא.

אמיר כוכבי:

לא .אבל בלי קשר נגיד התקופה הזאת הייתה תקופה שבה
הוקפאו המכרזים ,וגם הגזברות אני חושב יכולים להיות
עדים ללחץ שהיה כדי להיות מסוגלים להעביר משכורות
בזמן ועם מינימום טעויות לעובדות ולעובדים .בלי קשר
ואני חייב להגיד את זה כאן ,מי שממלאת מקום נענתה
לאתגר מאוד משמעותי ,גם התמודדה במכרז ,היא לא
נבחרה ,סגרנו את המכרז עכשיו אחרי שיצא הקורונה,
אני כן יכול להגיד לך שאנחנו בהנהלת העירייה גילינו
עובדת מסורה ,מנהלת מסורה -

רן היילפרן:

מקצועית.

אמיר כוכבי:

אינטליגנטית ומקצועית .כן ,עוד יש לה זמן ל התבשל
ולהתפתח ,לא צריך -

אביבה גוטרמן:

אנחנו חלוקים על המקצועיות.

אמיר כוכבי:

אנחנו יכולים להיות חלוקים -

אביבה גוטרמן:

מכל כך הרבה סיבות -

אמיר כוכבי:

מאחר ואני מכיר -

אביבה גוטרמן:

ובשטח אתה רואה את החוסר מקצועיות בוא אמיר
בסדר.

אמיר כוכבי:

גם שינויים לוקח להם זמן ,ואף אחד לא אוהב שמזיזים
לו את הגבינה ,ואף אחד לא אוהב שמשנים לו שיטות
עבודה .מאחר וגם אני מספיק ותיק כדי לזכור מה היה פה
קודם ,אז תרשי לי פחות להתרגש ,אני כן אגיד שהתהליך
הזה עכשיו יוצא לדרך מחדש ,ואנחנו מקווים שנוכל
לסיים אותו כמה שיותר מהר.

אביבה גוטרמן:

היו  2מכרזים אבל ,קורונה לא קורונה היו  2מכרזים.

רן היילפרן:

זה לא נכון.

אביבה גוטרמן:

היה מכרז אחד?

רן היילפרן:

אביבה זה לא נכון.
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אמיר כוכבי:

אחד.

רן היילפרן:

אתם סתם אומרים.

אביבה גוטרמן:

לא ,אני שואלת.

אמיר כוכבי:

אחד.

רן היילפרן :

היה מכרז אחד ,היה מכרז אחד שנתקע באמצע הקורונה.

אביבה גוטרמן:

ולא נבחר אף אחד?

אמיר כוכבי:

לא.

אביבה גוטרמן:

אוקיי .טוב ,אני מה שהערתי -

משה חנוכה:

יש עובדה פשוטה ,זה לא קשור למדינה ולא לנהלים ,זה
קשור לתחושת הפספוס וגם לתחושה שהעובדים מבטאים
בפנינו ,ולכן אני חושב זה לא בושה להגיד טעינו ,אנחנו
צריכים להשתפר גם אנחנו במשהו .גם לנו יש אחריות על
הארגון הזה ,ואנחנו נבדוק שוב ,העברתי לך את כל עץ
המבנה הזה המעניין ,מפתיע אותו -

רן היילפרן:

יש כאלה שמתגעגעי ם ל  -ר? אני מחפש את אלה .אני פשוט
מחפש ,כי זה עולה מהט ענות פה.

אביבה גוטרמן:

אבל אין טענות כלפי -
שהיא

נדב דואני:

הקטסטרופה
השאירה.

רן היילפרן:

 ...אדמה חרוכה.

נדב דואני:

אדמה חרוכה היא השאירה.

רן היילפרן:

אדמה חרוכה ,אני בחיים שלי -

נדב דואני:

תכף נצטרך להגיד תודה על האדמה החרוכה שהיא
השאירה.

אביבה גוטרמן:

מה הקשר?

רן היילפרן:

בושה וחרפה.

אביבה גוטרמן:

מה הקשר?

משה חנוכה:

התעוררת שמעת? אתה יודע מה זה מזכיר לי רן -

33

השאירה,

אדמה

חרוכה

שהיא

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  7/20מיום 22.07.2020

נדב דואני:

כשאתם בדרך הזו מגבים את מה שהיה לפני.

אביבה גוטרמן:

סליחה ,אני אמרתי פה אני מגבה את הקודמת? אני
אמרתי מ בינה את התהליך -

אמיר כוכבי:

בצד ההוא היה גיבוי.

משה חנוכה:

אתה יודע מה זה מזכיר לי אמיר?

אביבה גוטרמן:

סליחה ,אם מישהו לא הבין אותי -

משה חנוכה:

אביבה את יודעת מה זה מזכיר לי עכשיו האמירה של
המנכ"ל ,השבוע קראתי איזו כתבה ב  MY NET -היה
רשום כמעט אסון עמוד תאורה נפל בפארק ארבע העונות.
ומה התגובה של העירייה? זה מדהים ,לא פחות ממדהים.
מבירור הדברים גורמים בעיריית הוד השרון -

רן היילפרן:

זה באחריות משאבי אנוש?

משה חנוכה:

עולה כי אכן מדובר בהזנחה ארוכת שנים של קדנציות
קודמות .אז אני אומר -

אמיר כוכבי:

אתה כתבת את זה .הזנחה פושעת כתבת.

משה חנוכה:

גם העמוד תקוע מהקדנציה הקודמת ,אבל גם אתם
תקועים בקדנציה הקודמת כנראה ,כי בסוף אתם בשלטון
וצריך להחליף את העמודים בתקופה שלכם ,וצריך לנהל
את העירייה בתקופה שלכם .אז העמוד מהקדנציה
הקודמת ,צאו גם אתם מהקדנציה הקודמת -

אמי ר כוכבי:

בוא נסכם את זה ככה ,אנחנו נחליף את העמודים ,אתה
אל תפריע.

משה חנוכה:

בוא נסכם את זה ככה ,תחליפו את המנעול...

נדב דואני:

האמת שאם אנחנו תקועים בקדנציה הקודמת ,אתה חייב
להצטרף ,ואני חייב לעזוב ,זה היחסיות שצריכה להיות.

משה חנוכה:

יש עוד כמה שצריכ ים לעזוב.

נדב דואני:

זה צריך להיות בדיוק ככה.

אתי ברייטברט:

חברים בואו נעלה להצבעה ,מי בעד להסיר -

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להיות מאוד מובנת ,אין לי טענה ולא אחת לגבי
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החלטה שאתם עושים ,אין לי ,להיפך אמרתי -
משה חנוכה:

אבל איך את נגררת לשם אביבה.

אביבה גוט רמן:

רגע סליחה תן לי ,אל תפסיק אותי -

משה חנוכה:

לא ,אני אפסיק אותך.

אביבה גוטרמן:

לא .אין לי הפרעה של קשב וריכוז אבל אל תפסיק אותי.
אבל מה שאני טענתי ואני עכשיו אומרת הפקת לקחים זה
הכול .ואמרתי בתהליכים האלה עשיתם יפה וציינתי ,גם
את היועץ המשפטי ,גם את מ נהלת אגף החינוך .להיפך
אין לי שום טענה להחלפה ,דיברתי על הדרך .אם לא
הובנתי אז זה לא רלוונטי בכלל להגיד לי שנשארה אדמה
חרוכה ,לא רלוונטי ,לא רלוונטי .כנראה זו הסיבה שאתה
מחליף ,אז זה לא רלוונטי.

משה חנוכה:

איך את נופלת לשם אבל?  ...את לא צריכה להסביר להם -

אביבה גוטרמן:

לא משנה ,אני מסבירה את עצמי ,את הטענה שלי.

אתי ברייטברט:

זה היה ברור.

אביבה גוטרמן:

זה בסדר ,אני מסבירה את הטענה שלי.

אתי ברייטברט:

בסדר .אנחנו מעלים להצבעה -

משה חנוכה:

אני אמרתי...

אביבה גוטרמן:

אל תתעצבן.

אתי ברייטברט:

מי בעד שלא לכ לול -

נדב דואני:

זה לא רק...

אתי ברייטברט:

מי בעד שלא לכלול את ההצעה לסדר בסדר היום? אמיר,
מאיר ,רן ,רינה -

משה חנוכה:

זה מי נגד -

אמיר כוכבי:

אני כן אגיד ,תראו בואו נגיד רגע ברצינות.

אביבה גוטרמן:

קודם כל דיברנו.

אמיר כוכבי:

א' מועצת עיר לא מגדירה למנכ "ל לעשות רה ארגון באגף
או להציג .אני כן אגיד שמבחינתי פרק הזמן שאנחנו
נמצאים בו ,הוא פרק זמן הגיוני לעשות רה ארגון כולל
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בעירייה ,וזה משהו שביקשתי מהמנכ"ל להתחיל לעבוד
עליו ,זה כמובן יוצג למועצת העיר בדרכים המקובלות
ברגע שזה ייקרה .אני מניח שכחברי מועצה כשי היה את
הגוף שיעשה את זה ,אתם גם תהיו מעורבים כל אחד על
פי תחומי האחריות ועל פי מידת הרצון להיות מעורב ,וזה
לעניין הזה.
אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז מי בעד שלא לכלול או להסיר את ההצעה
מסדר היום -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,מה זה לא לכלול -

אתי ברייטברט:

לא לכלול את זה בסדר היום ,נקודה.

יגאל שמעון:

לא לכלול ,זאת אומרת אתם לא מוכנים להביא לישיבה
הבאה איזה שהיא מצגת מה קורה -

אמיר כוכבי:

נכון ,הרגע הבהרתי את זה.

אתי ברייטברט:

בדיוק מה שהוא הסביר.

יגאל שמעון:

שכן.

אמיר כוכבי:

שלא .שאת הרה ארגון הכללי בעיר ייה נשמח לשתף
ולהציג.

אתי ברייטברט:

מי בעד שלא לכלול? אמיר ,מאיר ,רן ,רינה ,יגאל אתה
לא?

יגאל שמעון:

אני שוקל.

אתי ברייטברט:

יעל -

יגאל שמעון:

אני שייך לאופוזיציה ,מה את חושבת שאני צריך להצביע?

אתי ברייטברט:

יעל ,נדב ,עדי ,כנרת ,ארנון .מי נגד? אביבה ,מ שה ויגאל.

רפאל בן מרדכי:

ומי נמנע?

אתי ברייטברט:

אוקיי ונמנע רפי בן מרדכי.
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=======================================================
הצעה :הסרת ההצעה מסדר היום  -מנכ"ל העירייה יציג בישיבת המועצה הבאה רה-ארגון באגף
משאבי אנוש.
 9בעד (הסרת ההצעה):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב
 3נגד (הסרת ההצעה):
יגאל שמעון ,משה חנוכה ,אביבה גוטרמן
 1נמנע:
רפי בן מרדכי
החלטה מס' 92/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום

============ ===================================
אביבה גוטרמן:

רגל פה רגל שם .זה מזכיר לי את השיר ,סתם ככה עלה לי
השיר של אריק איינשטיין.

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה .העירייה תציב באופן קבוע
ניידות שיטור בכניסות והיציאות מהעיר בשעות הלילה,
על מנת להילחם בפשיעה הגוברת ,עבירות הרכוש ואובדן
הביטחון האישי של תושבות ותושבי העיר .הצעת
ההחלטה :העירייה תציב באופן קבוע שיטור בכניסות
וביציאות לעיר בשעות הלילה.

משה חנוכה:

טוב ,מסירים את זה.

יגאל שמעון:

מסירים?

אמיר כוכבי:

בוודאי כי זאת הצעה פופוליסטית.

משה חנוכה:

בואו אני יכול להציג ואז אולי תשתכנע.

אמיר כוכבי:

אתה כבר מציג כל כך טוב את הסיבות להסיר.

משה חנוכה:

טוב ככה -

מאיר חלוואני:

אפשר רק את ראשי התיבות שאתה עכשיו אומר או את
האותיות של כל השמות? מהמשפחה לא מהפרטי.

משה חנוכה:

אגב אני עושה את זה אחרי שעות העבודה .ככה תראו אני
אגיד לכם מה ,קודם כל כולנו ראינו בחדשות  2על המקום
הלא סימפטי שהוד השרון נמצאת באחוזי הפשיעה .אנחנו
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נמצאים במקום לא מכובד ,יש אובדן של ביטחון אישי
בעיר מזה תקופה ארוכה.
אמיר כוכבי:

מקום  2הוא לא מכובד?

משה חנוכה:

לא ,לא מכובד...

אמיר כוכבי:

אתה רוצה להיות מקום ? 1

(מדברים יחד)
משה חנוכה:

אני אומר שוב ,אנחנו נמצאים באמת ,אנחנו כולנו
שומעים על מצב הפשיעה ההולך וגובר בעיר .לאחרונה
אפילו אנחנו עדים לתלונות של תושבים על מעין מירוצי
מכוניות ואופנועים בצירים מרכזיים ,בסוקולוב ,בדרך
רמתיים ,ברחבת ה סופר ,שאנשים פשוט לא מצליחים
לישון בלילה ,כי יש אופנוענים וכל מיני רכבים שנוסעים
בקולי קולות בלילות .תחושה מאוד מאוד לא נעימה .יש
תפקיד חשוב לאגף הביטחון לטפל גם בעבירות הפשיעה
וגם בכלל בתחושת הביטחון האישי ,ואני חושב שהפתרון
הזה של להציב אפילו לחודשיים  3חודשים בכל כניסה
ויציאה מהעיר ,אין כל כך הרבה כניסות ויציאות ,להציב
ניידות .זה גם יאפשר לנו לתת לתושבים תחושה שהם
בטוחים יותר ,גם העלויות של זה הם לא עלויות
שהעירייה לא תוכל לעמוד בהם .בעצם סוף סוף אנחנו
ניתן לתושבים קצת יותר ביטחון אישי ,ונוכל להתמודד
עם המצוקות האמיתיות שהתושבים מעלים ברשתות
החברתיות ובכלל .אני חוויתי ,אני באופן אישי פריצה
לבית של אימא שלי לפני כמה חודשים .אני יכול להגיד
לכם זו סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה ,לעמוד במקום
שבו אתה מגיע הביתה ופתאום כל הבית שלך הפוך ,זה
חדירה למקומות הכי פרטיים והכי אישיים ,מעבר לנזקים
הכלכליים שיש בזה .ואני חושב שאני לא מאחל לאף אחד
לעבור חוויה גרועה כזאת .ובהחלט יש כאן תפקיד
לעירייה להיכנס לעובי הקורה לתת פתרון .בטח תכף
תגידו שהמשטרה צריכה לתת וזה שיטור עירוני ,ופניתם
למשרד לביטחון פנים ,ואתם מחכים למדינה ,אבל בואו
בסוף אמיר יש מקום שבו אתה יכול לבוא ולהגיד אני
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ראש העירייה ,יש לי אחריות ,גם במקום שבו המדינה
מסירה אחריות ,ויש הרבה מקומות שבהם המדינה צריכה
להיות יותר מעורבת ,והרשויות המקומיות נכנסות
בנעליה ,אני לוקח את האחריות הזאת ,ואני חושב
שדווקא כאן בסיפור של הביטחון האישי אתה צריך
לקחת אחריות ולהגיד א ני עושה את המהלך הזה .אני
בטוח ש פתרון כזה של להציב ניידות בכניסות וביציאות
מהעיר בשעות הערב ,ייתן פתרון לפחות חלקי למצוקה
האמיתית והכואבת הזאת של התושבות והתושבים ,זהו.
אביבה את רוצה להוסיף משהו?
יגאל שמעון:

ד רך אגב ברמת השרון -

אביבה גוטרמן:

אני מה שאתה אומר קיבלתי.

יגאל שמעון:

ברמת השרון יש לך ניידת קבועה שעומדת בכניסה ,ואני
לא רואה אף אחד בתוך הניידת אבל עובדות שמה כאילו -

אביבה גוטרמן:

זה מפחיד.

רן היילפרן:

אפשר לשים קרטון.

אביבה גוטרמן:

רגע ,אין לנו ניי דות שמסתובבות? יש.

משה חנוכה:

אגב גם אין לי בעיה אני ונדב להתנדב בערבים.

נדב דואני:

איך אתה נידבת אותי? אתה יודע מה אתה תתחיל אני
אצטרף.

אביבה גוטרמן:

בקיצור דבר בשם עצמך.

נדב דואני:

בדיוק .אביבה את יכולה להצטרף לניידת?

אמיר כוכבי:

נגיד ככה -

אביבה גו טרמן:

אני לא ,גם אני כמוך.

אמיר כוכבי:

בחודשים מאז שהפכנו את הביטחון לאגף גם נהיה תגבור
משמעותי של כוח האדם ,בין היתר על ידי זה שהעברנו
אותם להיות עובדי עירייה במשרה מלאה ,גם על ידי
הרחבת תקנים ואיושם  .יש בלבול קל בין סוגי האכיפה
האפשריים על ידי אנשי העיר ייה למה שמותר על פי
משטרת ישראל .אנחנו נמצאים בשנה וחצי האחרונות כמו
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שאמרת משה ,אני שמח שאתה זוכר משהו מישיבות
הקואליציה ,בשיח מול המשרד לביטחון פנים ,שמכיר
בצורך ובדרישה של העירייה למה שנקרא שיטור עירוני,
לצערנו זה לא קרה עם השר הקודם ,אנחנו עובדים על זה
עם השר הנוכחי ,ופועלים כדי ליישם את זה .בינתיים
בזכות שיתוף הפעולה ההדוק עם משטרת כפר סבא ועם
העבודה הצמודה איתם ,הצלחנו לייצר גם תקנים נוספים
של שוטרים שפועלים בתוך העיר ,אנחנו גם נמצאים
בתהליך של בנייה של עמדות נקודתיות לשוטרים
בשכונות ,מתוך הבנה ששוטר ב קהילה מייצר הרבה יותר
שקט ,גם למי שבא מבחוץ אבל בוודאי למי שגר בפנים.
בנוסף עשינו פרויקט שהעירייה מימנה אותו לא אף אחד
אחר ,לא מזמן היה דיון בוועדת מל"ח ,לא כולם יכלו
להשתתף ,דיבר שם מפקד תחנת כפר סבא ,וגם הסביר
אפרופו את הפער בנתונים .לא נעים לי להגיד לך עוד פעם
קדנציה קודמת ,אבל הנתונים של ערוץ  2הם
סטטיסטיקה של  8שנים אחורה ,תרצה לראות את
הנתונים המעודכנים אתה מוזמן בשמחה .ועדיין זה לא
מספיק ,העיר היא נקודת מעבר משמעותית ללא מעט
אנשים ,גם שעובדים פה ביום וגם משלימים הכנסה
בלילה .רק לאחרונה המשטרה בשיתוף כוחות הביטחון
שלנו תפסו  4חוליות שונות שפעלו בעיר ,ובנוסף מה
שהתחלתי להגיד מקודם ,אנחנו מתוך הבנה שחלק ניכר
מהעבריינות היא עבריינות חוזרת .הצטרפנו למשטרה
ומימנו פרויקט של מצלמות  , LPRמצלמות שמזהות
רכבים ,מחובר ישירות למוקד של משטרת ישראל ,אפילו
לא למוקד של העירייה .זה כלי שהמשטרה משתמשת בו
בהצלחה בערים אחרות שבהם זה הותקן כבר בעבר .הם
אמורים להתחיל לעבוד עם הכלי הזה עכשיו ,וזה למעשה
כלי נקרא לזה המודיעיני שאמור להחליף את הנוכחות
הפיזית של ניידת שעומדת כמו בובה בצומת אחת .הכוח
בניידות או כוח בשיטור עירוני הו א דווקא הניידות שלו
והיכולת שלו להגיע ממקום למקום ולסכל אירועים.
הפרויקט הזה של המצלמות זה פרויקט שאנחנו
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משתתפים בו ומממנים אותו ,בגלל שאנחנו מרגישים
שהמדינה לא נותנת מספיק כלים ,ולכן הבנו את הצורך
של המשטרה לדבר הזה ,ושם בדיוק זה בא לידי ביטוי.
אני אגיד ג ם משהו על ענייני הנסיעות ברמתיים
הנשיאים ,קודם כל שם נעשתה פעילות ודאי בנשיאים ,גם
התלונות שם ירדו ,פעילות של המשטרה .צריך לזכור
שלפקחים אין בכלל סמכויות לעבירות תנועה .בלי קשר
ציר רמתיים הוא ציר ראשי ,הרבה פעמים אנשים בטוחים
שהם שומעים איזה רעש נדיר ,אבל זה  2:00בלילה ואם
יש לך קצת נדודי שינה ,אז אופנוע שעובר עושה רעש ,אין
מה לעשות .אנחנו כן ביקשנו מהמשטרה והם הסכימו
לעשות עבודה מרוכזת על הציר ,מתוך ניסיון א' לראות
אם הבעיה הזאתי איזה שהיא בעיה חריפה יותר -
משה חנוכה:

גם בסוקולוב.

אמיר כוכבי:

מ סתם ציר ראש י ,הנשיאים וסוקולוב זה כאילו היה
מוצלב ,עמדו שם ב  2 -עמדות .ובנוסף סוקולוב והנשיאים,
סוקולוב הוא בעיקרון כביש עם מיתון תנועה מובנה,
הנשיאים אנחנו עכשיו עושים בדיקה על המקטע הרחב
שלו ,יועצת התנועה של העירייה עושה בדיקה ,כדי לראות
איך אפשר לפחות לשנים הקרובות עד שהאכלוס יחייב
את רוחב הצירים האלה לעשות שם הליך מיתון תנועה
שימנע ,לפחות תצלם אותי כשאני מדבר ,מה אתה -

משה חנוכה:

אני מצלם את אביבה.

אמיר כוכבי:

הא אוקיי.

משה חנוכה:

אני מחכה שהיא תצטרך לדבר.

אמיר כוכבי:

בסדר? זה העניין -

אביבה גוטרמן:

עידן הדוגמנו ת שלי...

רינה שבתאי:

פעם הבאה נקרא לכם צילי וגילי והכול יהיה בסדר.

אביבה גוטרמן:

אני צילי וגילי?

משה חנוכה:

אבל אמיר למה לא להציב את הניידות בכניסות
והיציאות? אני מבין מה שאתה אומר כל הכבוד ,אבל
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למה -
אמיר כוכבי:

איזה ניידות?

משה חנוכה:

אני אומר אתה לו קח אפילו חברה פרטית או רכבים של
העירייה -

אמיר כוכבי:

שמה יהיו הסמכויות שלהם?

משה חנוכה:

קודם כל נוכחות ,דבר שני -

אמיר כוכבי:

אז נוכחות -

משה חנוכה:

יש לך יכולת לראות תנועות חש ו דות אנשים שזה ,אני לא
מבין מה -

אמיר כוכבי:

נוכחות העירייה עובדת בצורה מתוגבר ת וגם המשטרה
בחודשיים האחרונים פועלת בצורה מתוגברת בעיר.
העלויות הם עלויות כספיות .אנחנו בחרנו להשקיע את זה
בפתרון קבוע ,שזה הפתרון של המצלמות .אגב חלק גדול
מפעולות בפע " ר העבריינות ,אמרת אין הרבה יציאות
לעיר ,זאת העיר באופן מפתיע ,כי באמת לא פיתחו פה
הרבה יציאות ,שוב בקדנציות קודמות -

משה חנוכה:

כמו העמוד שיש -

אמיר כוכבי:

אבל דרך השטח מסתבר שיש הרבה מאוד יציאות ,וזה
חלק לא קטן מהבעיות שנוצרו .כמו שאני לא אומר איפה
שמו כרגע את המצלמות ,כי זה בקשה של המשטרה ,אני
גם לא אומר איפה נעשו פעולות לשנות את תוואי השט ח
אבל נעשו .גם למנוע חיבורים לכבישים במעברים ,וגם
במקרה הזה מתבצעים סיורים משותפים גם של הנקודה
שלנו ביחד עם הסיור ,וביחד עם אגף דרום השרון שגם
הם סובלים מהסיטואציה.

כנרת א .כהן:

סיימת? אני רוצה גם להוסיף ,אני הייתי לפני חודש אני
חושבת אם אני לא טועה ,בוו עדת ביטחון שהתכנסה,
ובאמת ניתנה לנו לחברי המועצה סקירה מאוד מאוד
רחבה .אני חייבת להגיד שאני ממש התרשמתי ,יצאתי גם
התקשרתי לע מיר לזובר אמרתי לו ,בירכתי אותו קודם
כל על כל העבודה המקצועית והרצינית שנעשתה .היה
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כאן גם מפקד משטרת כפר סבא ,שסתר בכלל את הנתונים
ש הוצגו בתקשורת ,והוא נתן ממש סקירה ,אז אני מזמינה
ככה את כל מי שזה חשוב לו באמת לקבל את הסיכום של
הוועדה ,הם עושים עבודה יוצאת מגדר הרגיל ,עבודה
רצינית .יש גם את כל הנושא ,אני פשוט יצאתי החוצה,
אז אני לא יודעת אם נגעו בזה או לא ,של המצלמות גוף,
שממש נתנו לנ ו להיות חלק ,הועלו פה שאלות ,התקיים
פה דיון ,ואני לפחות הרגשתי שאני ממש חלק מהותי ,וגם
בהתאם לזה שינו את הדברים .אז באמת זה המקום
להגיד לך תודה רבה.
יגאל שמעון:

אני גם רוצה ,מאחר שזה פתוח הדיון פתוח -

אמיר כוכבי:

אבל אתה הסברת לי שזה לא ,וכנרת השתמשה בזמן שלי,
אבל אם אתה רוצה אז בסדר ,גם אתה יכול בזמן שלי.

יגאל שמעון:

לא הבנתי ,משה אתה מוכן לתת לי מהזמן שלך?

משה חנוכה:

יגאל לא שומעים אתכם ,רק אותי ואת אמיר שומעים.

יגאל שמעון:

טוב תראו ,יש פה הצעת החלטה של חבר האופוזיציה חבר
המועצה משה חנוכה ,עורך דין מש ה חנוכה ואביבה.

רפאל בן מרדכי:

חברתי.

יגאל שמעון:

אתה לא ,אתה לא קשור .אתה קואליציה אתה לא
אופוזיציה.

נדב דואני:

אתה רגל פה רגל שם.

אמיר כוכבי:

חברים לא לריב ,יש מקום בקואליציה לכולם.

יגאל שמעון:

טוב ,ההצעה בעצם היא באה ואומרת ,מעלה איזה שהוא
רעיון אי זה שהוא כיוון ,שהעיר נמצאת במצוקה .מה
לעשות שבאמת העיר נמצאת במצוקה .אי אפשר לבוא
ולהתעלם מהפריצות והגניבות פה בעיר .אז כשערוץ 2
אומר אנחנו מקום שני ,אתה יודע מה לא מקום שני
מקום שלישי ,מקום רביעי ,אבל יש פריצות.

אמיר כוכבי:

יגאל אני תמיד שואף להיות מקום ראשון.

יגאל שמעון:

נכון ברור .אז עכשיו ,יש פה הצעת החלטה ,אני חושב
שמן הראוי במקום לבוא ולהגיד ,להוריד את זה מסדר
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היום ,בואו נעביר את זה בבקשה לוועדת ביטחון -
אמיר כוכבי:

אבל זה היה בוועדת ביטחון ,כמו שאמרה כנרת לפני כן.

יגאל שמעון:

לא ,ההצעה הזו לא היית ה.

אמיר כוכבי:

אבל דיברו בדיוק על הדברים האלה -

כנרת א .כהן:

נתנו סקירה ממש מלאה ,אני מציעה שתקראו.

אמיר כוכבי:

והראו מה היה.

יגאל שמעון:

אבל שורה תחתונה סקירה לא סקירה -

כנרת א .כהן:

לא ,אבל גם הם אמרו באיזה אמצעים ,יגאל הם
משתמשים באמת אני אומרת לך נע שתה פה עבודת -

משה חנוכה:

אבל אנחנו הצענו גם אמצעים כנרת.

כנרת א .כהן:

בסדר ,למה לא באת לוועדה לשמוע מה מציעים?

משה חנוכה:

אני לא רוצה לשמוע ,רציתי לשנות מציאות.

כנרת א .כהן:

אבל גם הם הראו איך הם שינו מציאות.

יגאל שמעון:

אני לא חושב שדבר כזה צריך להורי ד מסדר היום .להגיד
לציבור חברים נכון יש פריצות ,נכון אנחנו במקום שני,
נכון הכול ,ההצעה הזו לא מעניינת אותנו אנחנו מאמינים
במה שקיים ,לא .אני חושב שיש פה הצעה -

כנרת א .כהן:

לא מאמינים במה שקיים ,אבל מה שקיים עובד.

יגאל שמעון:

בואו נקיים דיון בתוך -

משה חנ וכה:

הוא לא עובד.

יגאל שמעון:

ועדת הביטחון ,מה כל כך קשה לקיים דיון בוועדת
ביטחון? לפחות שפה נציג את הבעיות .שורה תחתונה יש
פריצות בעיר ,יש גניבות ,יש אלימות.

עדי ברמוחה:

אבל עלתה ,היה על הנושא הזה.

יגאל שמעון:

היה אבל זה קיים .אז למה אנחנו צריכים לא לה תייחס
לזה? למה להגיד חבר'ה בואו נטאטא את זה מתחת
לשטיח.

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך למה -
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כנרת א .כהן:

לא אמרנו לטאטא ,לפחות אני לא אמרתי לטאטא.

משה חנוכה:

אגב תוקצבה תכנית ביטחון בנקודת הזנקה ב  , 2020 -זה
גם חלק מהעניין .זאת אומרת בסוף הדיבורים הם יפים,
ההצהר ות הם יפות ,אבל אנחנו רוצים לראות בשטח את
התוצאה .ואני חושב שההצעה שלנו ,אני באמת עומד
עליה ,זו הצעה טובה ,היא לא כל כך יקרה ,לא דרמטית
יקרה ואי אפשר לעמוד בה ,בואו תרימו את הכפפה .אגב
כל הקרדיט ילך לעירייה אין לי בעיה.

יגאל שמעון:

דרך אגב אפשר לעשות גם פ יילוט .נעשה פיילוט חודשי י ם.

אמיר כוכבי:

פיילוט למה לניידת? אני מסביר לך שהמאבק המרכזי
שלנו בנושא הביטחון הוא כדי לקבל שיטור עירוני .הוד
השרון היא העיר היחידה באזור שאין לה שיטור עירוני.
שיטור עירוני זה לא הפקחים והסיירים ,זה שוטרים .עיר
בסדר גודל של הוד ה שרון אמורה לקבל בין  10ל 12 -
שוטרים עם הניידות ,עם הציוד ,עם תחנה ,אנחנו העיר
היחידה שאין בה ,לרעננה יש ,לכפר סבא יש ,לטייבה יש,
עכשיו חנכו בטירה .המהלכים ככול שהיו בעבר לא צלחו,
כרגע ה משרד לביטחון פנים יש איזה שהיא מצוקה
תקציבית .אבל אנחנו מבינים שאנחנו נמ צאים עכשיו
באיזה שהוא סדר קדימויות ,שאמור לאפשר לנו את הדבר
הזה ,וזה הפתרון הכי הכרחי לעיר ,הדבר הזה לבד יביא
לעיר נוכחות מסיבית ,בטח אל מול מה שהיה עד היום,
של משטרה אמיתית לא בכאילו ,זה לא חברת ביטחון.

אביבה גוטרמן:

בסדר אמיר אבל זה אתה מדבר על מה יהיה -

אמיר כוכבי:

תראי אני -

אביבה גוטרמן:

אנחנו מדברים בתכלס ,הוא אומר פיילוט ,אני בעד.

אמיר כוכבי:

אני לא -

אביבה גוטרמן:

בואו נעשה את זה חודשיים שלושה.

משה חנוכה:

מה מאיר אומר?

אמיר כוכבי:

אבל במקום הפיילוט הזה הלכנו והשקענו את הכסף הזה
במצלמות ,זה מה שא ני מסביר.
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אביבה גוטרמן:

מצוין -

אמיר כוכבי:

המצלמות האלה עובדות עם המשטרה ,אבל חבר'ה זה
לא -

אביבה גוטרמן:

אז אתה רוצה להגיד נשאיר את זה ונראה אם זה מוריד.

אמיר כוכבי:

יש כסף שהוא לא בלתי נגמר כמו שאתם יודעים ,וגם
צריך לתעדף דברים .בתעדוף שלנו מתוך הבנה של
המשטרה אגב ,העמדה של המשטרה היה ,שמבחינתם כי
הצענו להם לשים כסף גם על השיטור העירוני ,גם על כל
מיני רעיונות אחרים שעלו .התעדוף המובהק של
המשטרה ללחימה ועבירות הפע"ר בהוד השרון היה לשים
את המצלמות האלה .מאחר ולהם לא היה את התקציב
הזה ,אנחנו שילמנו את זה ,מאוד פשוט אנחנו עובדים
בשיתוף פעולה .יש לנו מפקד תחנת כפר סבא מצוין,
שבקרוב עוזב אותנו כי הולך להיות מפקד תחנת ראשון
מה שמראה גם מה הבכירים שלו חושבים עליו ,יש לנו
מפקד נקודה מצוין ,שמעון ברדה ,יש לנו פה צוות שעובד
טוב ,שמבין טוב ,שיודע לעשות את הבדיקות ,ארנון
מתעטש פעמיים זה אומר ששני הדברים נכונים גם על
ברדה וגם על ברינה רק שלא ידביק את משה .בסופו של
דבר זה גם עניין של תעדוף כלכלי ,אבל גם עניין של
תעדוף מקצועי .בסופו של דבר את ההחלטות קיבלנו
ביחד עם המשטרה ,אנחנו לא פועלים בוואקום.

כנרת א .כהן:

הוא גם נ תן דוגמאות איך באמצעות -

משה חנוכה:

אבל אתה כראש עיר יכול גם להגיד למשטרה אני רוצה
עוד  12שוטרים מה הסיפור?

אביבה גוטרמן:

הוא יכול לבקש.

משה חנוכה:

הוא יכול לבקש והמשטרה מתייחסת ,הוא ראש העיר
עדיין.

אמיר כוכבי:

מאחר ואני יכול להגיד לך שצמחנו בשנה האחרונ ה מ 8 -
שוטרים בעיר ל  12-13 -שוטרים שפועלים בעיר ,זה עדיין
לא זה ,כי זה לא שיטור עירוני .שיטור עירוני זה משהו
אחר לגמרי ,גם במסה וגם באפקטיביות .אנחנו אכן
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אומרים להם את זה ,שזאת הדרישה שלנו וזה מה שאנחנו
צריכים.
כנרת א .כהן:

אבל יש משהו גם לא פחות חשוב ,הם נ תנו דוגמאות למי
שנכח בוועדה ,איך הם מאתרים באמצעות המצלמות
האלה דוגמת אותו רכב שאיתרו אותו ,שהיה מעורב
בפריצות כאלה ואחרות .יש כל מיני דברים פורצי דרך
שהם עושים באמצעות המצלמות האלה .אני כן ממליצה -

משה חנוכה:

אנחנו לא נגד המצלמות כנרת ,אנחנו רוצים -

כנרת א .כהן:

לא ,אני אומרת ביקשת פתרונות אז זה גם אחד
הפתרונות.

יגאל שמעון:

אבל כנרת מה מעניין אותי הפתרונות ,מעניין אותי
התוצאה .התוצאה היום -

כנרת א .כהן:

אבל הפתרונות מביאים לתוצאה.

יגאל שמעון:

היא תוצאה גרועה .אז אם התוצאה גרועה -

כנרת א .כהן:

בסדר ,אז בו א תשב ותראה מה התוצאות שאנחנו -

יגאל שמעון:

בואו נחשוב איך אפשר באמת ,מציע הצעה חבר המועצה,
תעבירו את זה לוועדה ,מה כל כך קשה להעביר את זה,
למה אני צריך להצביע עכשיו נגד.

אמיר כוכבי:

המועצה יגאל היא לא -

משה חנוכה:

היא לא גוף שצריך לקבל החלטות ,היא גוף -

אמיר כוכבי:

הוא לא רוצה שנקבל החלטה -

משה חנוכה:

המועצה היא לא -

אמיר כוכבי:

הוא רוצה שנעביר אותך לוועדה .משה יודע להעביר את
ההצעות שלו לוועדות אם הוא רוצה.

יגאל שמעון:

תעביר את זה לוועדת ביטחון.

משה חנוכה:

לא אבל אמיר ,כל דבר שאנחנו מעלים אתה אומר שזה ל א
לפה .אז מה לפה? בוא תגיד לי פעם אחת ,תלמד אותי מה
להביא לפה.

אמיר כוכבי:

יש לי תעריף לשיעורים פרטיים -
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משה חנוכה:

לא ,מה להביא?...

אמיר כוכבי:

אני אדאג שיתאמו איתך.

משה חנוכה:

במה מועצת העיר כן דנה?

אמיר כוכבי:

יש גבול לשיעורים הפרטיים שאני נותן ,מכאן והלאה זה
תעריף.

משה חנוכה:

לא ,מה מועצת העיר כן ,מה אתה רוצה שנדון פה? כל מה
שאנחנו מביאים זה לא לפה .רה ארגון משאבי אנוש זה
לא לפה .ביטחון לתושבים זה לא לפה .חינוך זה לא לפה.
אז מה לפה?

אמיר כוכבי:

אנחנו לא אמרנו שביטחון לתושבים זה לא לפה.

משה חנוכה:

אז זו הצעה שקשורה לביטחון.

אמיר כוכבי:

אבל ההצעה הסברתי אני חושב כמה פעמים ,ואם זה לא
היה מובן אני אסביר שוב .לא רלוונטית מהבחינה
שנעשות בדיקות גם אל מול המשטרה .תוקצבו פעולות
ביחד עם המשטרה .נעשים דברים אל מול המשרד
לביטחון פנים ,אגב ביחד עם המשטרה שמחזק ת את
העמדה שלנו .כל הדברים האלה קורים .נעשית עבודה
בתוך אגף ביטחון לאורך כל הזמן .לבוא ולהציע לשים
ניידת בכל זה ,זה אחלה הצעה ,היא עלתה מתי שהוא
והיא נפסלה מהסיבות שהיא נפסלה .היא פחות רלוונטית
לנקודה שאנחנו רוצים לטפל בה ,או פחות ברת יישום.
אני לא יכול לק חת חברת שמירה אזרחית לשלם לה מאות
אלפי שקלים ולשים אותה בצומת ,לא יהיה לה שום
אפקטיביות.

משה חנוכה:

איך עושים את זה בכל כניסה למושב בכל יישוב קהילתי.

אמיר כוכבי:

ואי ואי אתה נכנס פה עכשיו לבג "ץ הקשת המזרחית וזה
אופרציה אחרת.

רפאל בן מרדכי:

זה מזרחית מה אתה רוצה.

אמיר כוכבי:

א ין בעיה .בסדר ,אז שיכיר את הבג"ץ  .היכולות לשמור
ביישובים היא אחרת לגמרי ,גם שם הסמכויות אני לא
בטוח שיש להם .אני רואה שמנהל אגף ביטחון ממש שש
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להגיד משהו.
נדב דואני:

עד היום יש את הבודקה של השומר.

אביבה גוטרמן:

כן .תושב השכונה...

אמיר כוכבי:

רק שם? גם ברחוב רקפת ,גם ברחוב הגלעד.

ע מיר לזובר:

אני רוצה רגע לדבר ברמה מקצועית .מקצועית יש בעיר
ועשינו ניתוח שטח 7 ,כניסות ויציאות מהעיר לא כולל
השטחים ,רק דרך כבישים נסיעה עם רכב 7 ,כניסות
ויציאות .אנחנו אגב גם אמרו הצגנו בוועדת ביטחון לפני
 3שבועות בערך ,את מה שאנחנו כן עושים ,ואני רגע שם
את המשטרה בצד ,המשטרה עובדת כל יום גם בצורה
גלויה וגם בצורה סמויה ,כדי למגר את תופעת הפשיעה
בעיר ,וגם מצליחה ,גם נתפסו כמה חוליות שכבר יצאו
כתבי אישום וגם זה פורסם .ואנחנו עובדים איתם
בשיתוף פעולה .אנחנו כ אגף ביטחון ,אגב אני חושב
שמקצועית זה לא נכון להעמיד ניידת סטטית ,עזוב
סמכויות יש אין ,אין לסיירי ביטחון סמכות לעכב מישהו
לעצור מישהו לבדוק אותו .אנחנו כן עושים פעילויות
אחרות בתוך העיר ,אני חושב שזה הרבה יותר באמת גם
למקסם את הביטחון ,גם בצורה רגלית וגם בצ ורה רכובה.
זאת אומרת במצב שעכשיו מגיע רכב לשכונה ,הניידת
עוצרת בצד עם צ'קלקות ,הסיירים יורדים רגלית ,עושים
סיור רגלי בשכונה ,משתמשים באמצעים טכנולוגיים בכל
מיני מגדלורים כחול אדום שמפזרים אותם כל פעם
במקום אחר בלילות בעיר ,ובכל לילה גם ניידת שעומדת,
לא כל הלילה ,אבל חצי שעה – שעה ,בכניסה כל פעם
בכניסה או ביציאה אחרת מהעיר ועושים פעילויות.
נכנסנו לאתרים ,לא אתרים לוואטסא פים של שכונות,
שכונת הפועלים הפרחים ,כל מי שרוצה לשתף איתנו
פעולה ,ואנחנו בקבוצות הוואטסאפ אנחנו משתפים איתם
פעולה ,בסך הכול אני חושב ש  , -די ברת על נתונים אז אני
לא אציג את הנתונים שהוצגו בוועדת הביטחון ,אבל אני
יכול להגיד שעם תחושות אני לא מתווכח ,עם נתונים עם
עובדות אני יכול להתווכח ,רק בחודשים יולי בהשוואה
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לשנים קודמות ,אז אנחנו רואים ירידה בכל הפרמטרים
של הפשיעה בעיר 61 ,ב  29 , 2018 -ב  2019 -ו  11 -ב , 2020 -
ואני חושב שהעובדות מדברות .ונאמר פה בסוף הנתונים
שהוצגו בחדשות ,אני לא נכנס לזה ,לא משקפים את 3
השנים האחרונות בעיר שיש ירידה לאורך כל השנה.
ונמשיך.
אביבה גוטרמן:

לא כדאי לעשות -

משה חנוכה:

בהצלחה.

אביבה גוטרמן:

לעודד עוד פעם -

משה חנוכה:

 ...אין העברות מסעיף לסעיף.

אביבה גוטרמן:

רגע ,לא כדאי לעודד את המשמר האזרחי עוד פעם?

ע מיר לזובר:

יש ,אנחנו גם עובדים עם המשמר האזרחי ,עכשיו
בתקופת הקורונה בגלל שרובם היו מבוגרים לא -

אתי ברייטברט:

חברי ם ,בואו נמשיך לסעיף הבא ,תודה לע מיר.

משה חנוכה:

תודה ע מיר.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעלה להצבעה ,מי בעד להסיר את ההצעה לסדר
מסדר היום?

יגאל שמעון:

יש טעם להציע?

אתי ברייטברט:

מי בעד? אמיר ,מאיר ,רן ,רינה ,יעל ,נדב ,עדי ,כנרת,
ארנון ,אני לא ראיתי שם את ההצבעות שלכם לא? מי
נגד?

משה חנוכה:

מי בעד לכלול את הנושא ב סדר היום? מי נגד להסיר את
הנושא מסדר היום?

אתי ברייטברט:

אוקיי ,מי נגד להסיר את -

יגאל שמעון:

לא ,לא.

אתי ברייטברט:

מי נגד להסיר -

אמיר כוכבי:

חברים תסתדרו על הנוסח אחר כך.

אתי ברייטברט:

די זה חוזר -

משה חנוכה:

הם הצביעו בעד להסיר את זה מסדר היום.
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יגאל שמעון:

נכון.

משה חנוכה:

ואנחנו נגד להסיר את זה מסדר היום.

אתי ברייטברט:

בסדר ,מי נגד להסיר מסדר היום?

משה חנוכה:

הם נגד התושבים ואנחנו בעדם בעניין הזה.

רפאל בן מרדכי:

אל תגזים -

אתי ברייטברט:

אביבה ,מי עוד? תרימו את הידיים אני לא רואה .אביבה
ומשה?

יג אל שמעון:

מה רפי מצביע?

משה חנוכה:

רפי נמנע.

אתי ברייטברט:

מי נמנע?

משה חנוכה:

אתה נגד לדון גם אתה.

רפאל בן מרדכי:

אני אמרתי ,חבר'ה אני הייתי בוועדת הביטחון ,שמעתי
את מפקד ...הציג נתונים ...עכשיו תראה תמיד אפשר
להעלות ,זה הפופוליזם להעלות הצעה שתמיד יה יו גניבות
בעיר ,אתה יודע מה משה ,לי היו  30פריצות הביתה. 30 ,
ב  5 -שנים האחרונות...

אתי ברייטברט:

רפי אתה בעד להסיר?

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אני מבקשת -

רפאל בן מרדכי:

נתנו כאן מספרים ...ש אותי הם שכנעו .ע מיר לזובר הציג
אותה פה.

משה חנוכה:

אין לי טענה ל ע מיר לזובר ,יש לי טענה על זה שלא
מקבלים -

רפאל בן מרדכי:

הוא לא המציא את הנתונים.

אתי ברייטברט:

יגאל אתה לא הצבעת.

יגאל שמעון:

אני נמנע.

אתי ברייטברט:

אוקיי .אני רק מבקשת בהצבעות הבאות אני בעד -

יגאל שמעון:

טוב,אני בעד מה שמשה הצביע ,כי הוא עצבן אותי ע כשיו.
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======================================================
הצעה :הסרת ההצעה מסדר היום  -העירייה תציב באופן קבוע שיטור בכניסות וביציאות לעיר
בשעות הלילה.
 10בעד (הסרת ההצעה):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,נדב דואני ,עדי ברמוחה,
כנרת אלישע כהן ,ארנון אברמוב ,רפי בן מרדכי
 3נגד (הסרת ההצעה):
יגאל שמעון ,משה חנוכה ,אביבה גוטרמן
החלטה מס' 93/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום

=======================================================
אמיר כוכבי:

אין ספק שזה היה טיעון -

מאיר חלוואני:

משכנע.

יגאל שמעון:

כי מצד אחד -

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,בסדר ,קיבלנו קיבלנו.

יגאל שמעון:

אני רוצה להאמין לך ,מצד שני אני מאמין למשה.

אמיר כוכבי:

קיבלנו.

יגאל שמעון:

אבל אני רואה שחבר הקואליציה רפי בן מרדכי פתאום
הוא בעדכם ,הוא מוריד את זה מס דר היום.

אמיר כוכבי:

חברים ,אני לא -

יגאל שמעון:

אז קיבלתי -

רינה שבתאי:

אז איזנת.

אמיר כוכבי:

אני לא מתערב באיך האופוזיציה מחלקת את ההצבעות
שלה.

רפאל בן מרדכי:

אני גם מציע לך לבוא לשמוע דיונים .אולי הנתונים
ישכנעו אותך.

כנרת א .כהן:

נכון ,היה דיון מאו ד מעניין.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך ,בואו נמשיך.

יגאל שמעון:

אני היית בישיבה.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך ,אני רק מבקשת דבר אחד לפני שנמשיך
לסעיף הבא ,שאני מעלה משהו להצבעה תצביעו ,אני לא
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רואה את ההצבעה ופתאום אתה אומר אני בעד ,בבקשה.
נעבור לסעיף הבא .הקמת יחידה לשמירה על בריאות
הציבור .העירייה תקים יחידה לשמירה על בריאות
הציבור שתופעל בשנת  2020באמצעות תקציבים שיועברו
מאגף התרבות שפעילותו צומצמה בתקופת הקורונה.
הצעת ההחלטה :העירייה תקים יחידה לשמירה על
בריאות הציבור שתופעל בשנת . 2020
יגאל שמעון:

מה זה?

אמ יר כוכבי:

אביבה זה הצעה לסדר שלך ,את רוצה להסביר אותה?

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אני שותפה להצעות ,אבל הוא צריך להציג את זה.

אמיר כוכבי:

פשוט ראיתי שהיא נורא רוצה להסביר.

אביבה גוטרמן:

שהוא יציג את זה.

מאיר חלוואני:

יגאל שואל מה זה ,לא תיאמתם איתו?

אביבה גו טרמן:

הוא יציג את זה .חבר'ה אתם יודעים איך זה עובד ,חבר
אופוזיציה או קואליציה יכול להעלות הצעה לסדר שהיא
דעתו ,ואנחנו שותפים לה .הוא יסביר את ההצעה ,אני כן
חותמת לו על הצעות לסדר .מה לא ברור פה? מה נראה
מוזר? שלא תקין.

מאיר חלוואני:

מישהו אמר שזה נראה מוז ר?

אביבה גוטרמן:

אז זהו ,אז עכשיו תציג את זה.

מאיר חלוואני:

אביבה ,אביבה -

אביבה גוטרמן:

תציג את זה ,כן.

משה חנוכה:

אגב לעומת הקדנציה הקודמת הפעם האופוזיציה
האמיתית עובדת ביחד .ולא רבים אחד עם השני ,אמיר
ונדב ונווה.

נדב דואני:

זה תכף מתפוצץ לך.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא רבים .באופן כללי אני לא רבה עם אף אחד.

אמיר כוכבי:

יש לי בעיה עם ההצעה לסדר הזאת ,ואני לא יכול להגיד
אם אנחנו דנים בה או לא ,כי אני פשוט לא מבין אותה.
אז אם אפשר לפני דברי ההסבר לתת -
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משה חנוכה:

דברי הסבר.

אמיר כוכבי:

דברי הקדמה ל -

משה חנ וכה:

קודם כל תגיד אמיר את בחל"ת?

אמיר כוכבי:

אני לא בחל"ת.

משה חנוכה:

אז למה היומן שלך כבר  3חודשים אתה לא מפרסם אותו,
מה קרה?

אמיר כוכבי:

שאלה טובה ,זה -

אביבה גוטרמן:

בחל"ת.

אמיר כוכבי:

ייבדק ויטופל .אני שמח שיש מי שעוקב אבל.

משה חנוכה:

כן אתה יודע מרץ אפריל ומאי ויוני חסרים ,החודש
האחרון זה פברואר.

אביבה גוטרמן:

מה זה מעניין אותך.

משה חנוכה:

הוא הציע שזה -

אמיר כוכבי:

זה חשוב ,זה חשוב.

משה חנוכה:

אני חושב שהלשכה צריכה -

אמיר כוכבי:

אני חושב שאתה צודק.

משה חנוכה:

אז זה דבר אחד שקיבלנו מהבית .דבר נוסף לגבי העצים
בדרך רמתיים -

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,בוא אל תגזים ,הצעה לסדר.

משה חנוכה:

בסדר טוב ,בגדול העניין הוא כזה ,אנחנו ראינו שרוב
עיסוק העירייה כמו שאר הרשויות בתקופה הזאת ,זה
נושא הקורונה .ואנחנו באמת אין הרבה פעולות בתחומים
אחרים ,יש את הפעולות השו טפות ,אבל העירייה כולה
עוסקת בהיערכות לשעת חירום בריאותי הזה שכולנו
נמצאים בו .מצד שני גם ראינו שהעירייה הוציאה
 ₪ 600,000על אירועי שואה זיכרון ועצמאות כשלא היו
אירועים .אגב הגזבר הבטיח שהוא יעביר לנו את הנתונים
על מה יצאו  ₪ 600,000ולא קיבלנו ,אבל עדיין מ וציאים
הרבה מאוד כסף על אירועים כשאין אירועים .לכן באנו
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ואמרנו בואו אם יש כל כך הרבה כסף במחלקת התרבות,
שלא יודעים איך לנצל ,בואו ניקח את הכסף ,נקים איזה
גוף ,שוב יחידה או גוף אחר שמתקציבי התרבות שלא
ינוצלו השנה ,שנדע שהוא זה שמתעסק בבריאות הציבור,
הוא זה שיקדם את הקמת נקודת המד"א שדיברנו עליה,
הוא זה שיפעל מול קופות החולים לנקודות הבדיקה של
הקורונה ,הוא זה שבאמת ייתן פתרון שוטף לכל מה
שקשור לבריאות הציבור בתקופה הזאת .אני חושב שזו
הצעה ,יכולה להצחיק חלק מהאנשים ,יכולה להיראות
לכם זה ,אבל זו הצעה שמאוד מאוד מתכתבת עם
המציאות .אני מניח שיש גופים היום בתוך העירייה
שמטפלים ,אני אומר לתכלל הכול במקום אחד ,גוף אחד,
מחלקה אחת ,עובד אחד ,שיהיה הפרויקטור לטובת
העניין הזה  ,שייתן רק שירותים טובים .אנחנו רואים
הרבה מאוד רשויות מקומיות היום שעושות יוזמות
שמתייחסות לעניי ן הזה של המגפה זו לא תופעה רגילה,
לא כל יום יש מגפה עולמית שאנחנו צריכים להתמודד
איתה ,ואני אומר לכם יכול מאוד להיות אף אחד לא
יופתע שהחלק הקשה או השיא עוד לפנינו ,ולכן כן צריך
להיערך ,לנתב תקציבים ממחלקת התרבות שממילא לא
עושה אירועים היום מה לעשות ,ולהקים איזו יחידה
שתתעסק בבריאות הציבור ,זו ההצעה.
יגאל שמעון:

אבל מה היא צריכה לעשות?

משה חנוכה:

אז אני אומר שוב ,לתכלל ,לרכז ולהיות זו שהיא הכתובת
בכל מה שקשור לטיפול כרגע במשבר הקורונה ,גם
בהיבטים של העבודה מול משרד הבריאות מול משרדי
הממשלה ,גם קופות החולים גם מד"א ,יחידה שבעצם
מטפלת במשבר הזה .זה העניין ,הצעה די פשוטה.

יעל עבוד ברזילי:

חבר המועצה רן יקיר ואני הובלנו לא מזמן הצטרפות של
עיריית הוד השרון לרשת ערים בריאות .הובלנו הצטרפות
למה שנקרא רשת ערים בריאות ,שזה מיזם שמובילה ד"ר
מילכה דונחין יחד עם משרד הבריאות והמרכז לשלטון
מקומי ,שכל המטרה שלה היא לאגד את כל הפעילות
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שעוסקת בבריאות הציבור ,נמצאות בה כמה 60 ,רשויות
משהו כזה? פחות או יותר .ועכשיו על הפרק עומד מכרז
למתאם בריאות עירוני ,אמור לצאת ממש בקרוב ,אתה
רוצה אולי להוסיף כמה מילים?
רן יקיר:

מתאם בריא ות עירוני זה בדיוק תפקיד שמתעסק
בבריאות הציבור וכל תפקידו ,אני אשמח שיהיו עוד
תפקידים שקשורים לבריאות בעיר ,אבל -

אמיר כוכבי:

נתת לו כותרת רן יקיר אני אשמח שיהיו עוד תפקידים,
אתה עוד לא הבנת איך זה עובד? הוא לא באמת מקשיב
לתשובה.

משה חנוכה:

הכותרת תהיה הה צעה התקבלה ותוקם יחידה לבריאות -

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

הוא אוסף...

רן יקיר:

משה זה ניצחון לקואליציה ,כי כשאתה הצבעת בעד
הצטרפות לרשת ערים בריאות ,היית בקואליציה.

אמיר כוכבי:

אגב הצבעת בעד זה גם בעד המכרז גם בעד התקן -

אביבה גוטרמן:

למה האופוזיציה התנג דה?

רן יקיר:

לא.

אמיר כוכבי:

כולם היה בעד וזה בסדר.

אביבה גוטרמן:

כולם הצביעו בעד.

אמיר כוכבי:

אני אגיד משהו שעוד מקדים את זה ,כשאנחנו קיבלנו
החלטה להפוך את מחלקת הביטחון לאגף ביטחון אכיפה
וחירום ,ידענו בדיוק מה זה אומר ,לא חשבנו שזה יגיע
בתצורה של מגפ ה ,חשבנו שזה יגיע בתצורות אחרות,
ואכן היה לנו התכתבויות אפקט חגורה שחורה ,ירי
מהרצועה כל הדברים האלה .אבל בסוף מי שמתכלל את
האירועים בתוך העירייה היום ועושה את זה בצור ה
מצוינת ,זה ע מיר לזובר מנהל אגף ביטחון ,שעושה את זה
ביחד גם עם הצוות שלו ,אבל גם עם הצוו תים האחרים
בעירייה שכבר נהיו מתורגלים בתוך המציאות המאוד
מאוד מוזרה הזאת שאנחנו חיים בה .בדיוק הדברים
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שאתה אמרת השיח הישיר עם קופות החולים ,השיח
הישיר עם משרד הבריאות ,אנחנו ידענו להביא לפה
עמדות דגימה מסיביות כשלא רצו לעשות ,וגם היום
כשמשרד הבריאות משנה א ת הדרך שבה הוא דוגם אנשים
אנחנו עדיין יודעים לזרז את התהליכים ,נוצרו מערכות
יחסים עם האנשים שאנחנו עובדים מולם גם ממשרד
הבריאות גם מקופות החולים ,ובסוף הידע הארגוני
בהיבט הזה של הקורונה יושב איפה שהוא אמור לשבת
שזה באגף שמתעסק בחירום העירוני .התוספות הממונ ה
על בריאות הציבור דברים כאלה ,יהיו חלק ממה שיתנו
מענה וסיוע לדברים אחרים שבהם מתעסק אגף החירום,
והתעסקו גם בדברים של שגרה .אבל מי שאחראי על
החירום בעירייה זה אגף חירום.
יגאל שמעון:

משה ההצעה לסדר שלך תשתנה עכשיו.

אתי ברייטברט:

טוב אני מעלה -

יגאל שמעון:

אני מברך את עיריית הוד השרון ומצטרף לזה.

משה חנוכה:

אני חושב שההצבעה התייתרה כי באמת הולכים להקים
יחידה כזו.

אביבה גוטרמן:

כן.

אתי ברייטברט:

אז אתה מסיר?

משה חנוכה:

כן.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אין הצבעה.

======================================================
ההצעה הוסרה מסדר היום לבקשת מגישי ההצעה.

======================================================
מאיר חלוואני:

אתה רוצה לתת תעודת הוקרה רק?

משה חנוכה:

כשנעניק לחי על האגם נעניק גם לרן על ה -

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה.

משה חנוכה:

אנחנו לא באים להקניט סתם או לשים אצבע בעין.
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אביבה גוטרמן:

אף אחד לא בא בכוונה.

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה של חבר המועצה משה חנוכה
מיום ה  . 19.7.2020 -העירייה תיתן מענק סיוע לכל תנועות
הנוער הפועלות בעיר ,ותשיב את הכספים שקיצצה
מהעמותות .ההסבר :ברקע משבר הקורונה והכוונה לקצץ
בתקציב תנועות הנוער ,ולאור החלטת המועצה לקצץ
באופן רוחבי  25%מתקציבי העמותות העירוניות ,מועצת
העירייה מאשרת תקצוב של  ₪ 200,000לתנועות הנוער
וארגוני הנוער הפועלים בעיר ,שישמשו כתמיכה שתועבר
לצורכי פעילות תנועות הנוער בעיר .התקציב יגיע מסעיפי
התרבות ביחס לאירועים שלא יקוימו ולא יתקיימו וכן
מתקציבי יח"צ ודוברות .הצעת ההחלטה :מועצת
העירייה מחליטה להשיב לעמותות שתקציביהן קוצץ ב -
 25%את התקציב המקורי כפי שהועבר בשנת הכספים
הקודמת.

אמיר כוכבי:

אני יכול לייתר רגע את הזה לפני שנתחיל?

משה חנוכ ה:

אתה מחזיר להם את הכסף?

אמיר כוכבי:

מה?

משה חנוכה:

אתה מחזיר לעמותות את הכסף שקיצצת?

אמיר כוכבי:

היית בישיבה האחרונה?

משה חנוכה:

כן הצבעתי.

אמיר כוכבי:

בישיבה האחרונה אמרנו בסוף הדיון או במהלכו ,משהו
אחד מאוד ברור וגם מופיע בפרוטוקול ,בחודש ספטמבר
י יערך דיון על כל התמיכות איפה שיהיה צורך ואפשרות
להשלים יושלם .אני אומר כי ההצעה לסדר שלך כבר
נאמרה בדיון הקודם .בנוגע לתנועות הנוער ,זה פשוט לא
מדויק .לדעתי תנועות הנוער לא רק שלא קוצץ ,העירייה
גם הוציאה השנה מיליוני שקלים בבינוי ,וגם תקציב
הפעילות של תנוע ות הנוער לא נפגע ,כי לשמחתנו ולמרבה
התושייה של תנועות הנוער ,הם גם יזמו ופעלו במהלך כל
התקופה הזו ,גם בפעולות של תנועות הנוער וגם בפעולות
יזומות עם העירייה .אז למעשה הקיצוץ פחות רלוונטי
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שם ,ככול שהיה.
משה חנוכה:

ברשותך אני אציג ,תראה אני חושב שכולנו מסכימ ים
שגם לתנועות הנוער וגם לעמותות בכלל עמותות הספורט,
עמותות אחרות שפועלות בתחום החינוך ,יש תפקיד מאוד
מאוד חשוב לא פחות ממערכת החינוך הפורמלית עם בתי
הספר ,הרגעים הכי מיוחדים וחשובים שיש לנער ונערה
בשנות הנעורים שלהם ,זה דווקא בתנועה .ראיתי גם
אותך עומד ומ פגין יחד עם תנועות הנוער נגד המדינה על
הקיצוץ המסת מ ן בתקציבי תנועות הנוער ,מפגין עם
העובדות הסוציאליות שבינתיים כבר הגיעו איתם להסדר
לשמחתי ,אבל באמת אתה עומד ומפגין עם הרבה מאוד
אנשים שמוחים על הפגיעה בשירותים החברתיים,
כשבעצם בפועל ,עזוב רגע את ההצהרות ו את הכוונות
לעתיד ,ואת האמירות העמומות .בפועל מועצת העיר
הזאת השולחן הזה בישיבה האחרונה שלו אישר קיצוץ
של כ  25% -למרבית העמותות .נכון ל  2 -תנועות נוער לא
קיצצנו את ה  , 25% -אבל לשאר העמותות הסכום הזה
קוצץ .ולכן אני בא ואומר מעבר לתנועות הנוער ,לדוגמא
עמותת הכדו רסל או עמותת השחייה או עמותת הכדורגל,
עמותות שנותנות גם פעילות לנוער וצעירים פעילות
חשובה ,וגם לעמותות הרווחה האחרות שהפעילות שלהם
שוב נפגעת ועומדת ממש בפני סכנת סגירה בתקופה
הזאת ,אני דורש שלא נדון בזה בספטמבר ,אלא עכשיו
תבוא מועצת העירייה ותגיד במצב הזה אני מחליטה
להשיב באופן גורף את הכספים כפי שהיו אמורים להיות
מחולקים בתקציב העירייה לשנת  . 2020לא יכול להיות
שבאים למועצת עיר ,מאשרים תקציב עירייה עם סל כסף
מסוים לעמותות ,באים בלב משבר הקורונה במועצה
הזאת ומקצצים את התקציב ,ואז אומרים אנחנו אולי
בספטמבר נח זיר .זה אמירה שהיא בעיניי לא במקום.
בסוף בעניין הזה של העמותות אנחנו רואים שבאמת,
אמרו לי פה פעם קודמת זה לא יפגע בעמותות ,הם לא
עומדות בפני סגירה .אני מקבל הרבה מאוד פניות
מהעמותות מאז הישיבה הקודמת על זה שכן התקציב
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הזה הוא תקציב קריטי והוא כמו חמצן ואווי ר לנשימה
בשבילם ,ואני חושב שזה ראוי להחזיר את העניין הזה,
זה בעניין כל העמותות .לגבי תנועות הנוער ,ברקע
ההחלטה של המדינה ,הכוונה של המדינה לקצץ באופן
דרסטי בפעילות של תנועות הנוער ,בתקציבים שהם
צריכים לקבל ,אני חושב שדווקא אנחנו עיר שכל כך
מתגאה בתנועות הנ וער שלה ,שכל כך ככה נושאת על
כפיים את הפעילות המבורכת הזאת ,צריכה לבוא ולהגיד
אנחנו שמים עוד  ,₪ 200,000דווקא לא לתת לעמותות,
להשאיר את זה במחלקת הנוער ,והצופים ,הנוער העובד
והלומד ,בני עקיבא ,בנות בתיה ששמחתי לשמוע שגם
התחילו לעבוד בעיר ,כנפיים של קרמבו ,איגי ,כל תנועות
הנוער וארגוני הנוער שפועלים פה יצטרכו כסף ,סיוע
נוסף מהעירייה ,אנחנו פה ,אנחנו נהיה הגב הכלכלי
שלכם .כדי שלא יהיה מצב שהפעולות האלה או העשייה
החשובה שלהם תיפגע .תראה אמיר זה יפה מאוד שאתה
עומד עם מגפון מפגין יחד עם בני הנוער ,זה משמח מאוד,
אבל אתה גם ראש העיר ,וכראש עיר יש לך סמכות -
אמיר כוכבי:

אבל למה גם דברים בסיסיים כאלה להטעות ,לא היה לי
מגפון אף פעם.

משה חנוכה:

בסדר ,אז אני אומר זה בסדר שאתה עומד מפגין עם
מיקרופון ,אבל אי אפשר ביד אחת להחזיק מיקרופון
ולהפגין ,וביד השנייה לקצץ את התקצי ב שלהם .אתה
ראש העירייה ,יש לך כוח בידיים ויכולת לנתב תקציבים,
להגדיר מדיניות ,להגיד לאן הכספים ילכו ,וכאן זה נבחן,
לא בהבעת הסולידריות שלך .וכשאתה באופוזיציה סבבה
להביע סולידריות ,אני מביע סולידריות עם תנועות
הנוער ,אני חושב שזה חשוב .אבל כראש עיר ,תבוא ו תגיד
ואללה אני מאמץ את ההחלטה הזאת ,לא רק שאני לא
מקצץ לתנועות הנוער בתקופה הזאת ולשאר העמותות,
אני שומר על התקציב שהיה להם ,לא ביקשתי אגב
להעלות ,ביקשתי לשמור את התקציב כמו שאנחנו כאן,
כמו שהבאת למועצה בתחילת שנה ,לתת לתנועות הנוער
עוד מענק של כ  , ₪ 200,000 -תגיד לי  ₪ 150,000אין
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בעיה ,תקציב מסוים שיוגדר לתנועות הנוער ,ובא לציון
גואל .אני חושב שצריך להביא את זה היום לא לחכות
לספטמבר .העמותות נמצאות באמת בפני בלבול מאוד
גדול ,ולא צריך לדחות למחר מה שאפשר להביא היום,
ואני מצפה שתקבל את ההצעה שוב ,אנחנו לא מבקש ים
כאן שינוי תקציבי שידרוש להביא כסף יש מאין ,אלא מה
שתוקצב ב  2020 -לתת לעמותות ,לא יותר ולא פחות.
פשוט לא לקצץ בהם ולא לפגוע בפעילות שלהם בתקופה
הזאת.
אמיר כוכבי:

טוב .אז לפני שנצביע אני אגיד שתמיכות של עמותות לא
ניתנות יש מאין ,ניתנות על בסיס עבודה ,זה ה חוזה כתוב
או לא כתוב בין העירייה לבין העמותות שפועלות בעיר.
אם עמותה לא פועלת ,לכאורה אין סיבה שהיא תקבל
תקציב .עד כדי כך שיש עיריות שלמות שלא העבירו בכלל
תקציבי תמיכות ,לא קיצצו  25%ולא כלום ,אפילו אחת
הערים השכנות אלינו ,שיש בה הרבה יותר עמותות
ספורט בלי גות שעולות הרבה יותר כסף .ולכן ההחלטה
שלנו היא החלטה מידתית שנשענת על תכנית ,בניגוד
לאמירות העמומות וההבטחות בכאילו ,נשענת על תכנית
שאומרת אנחנו כרגע מקפיאים לעמותות שלא פעלו את
סכומי הכסף שהם כנראה לא הוציאו.

משה חנוכה:

לא הקפאת ,קיצצת.

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

ההחלטה הייתה לקצץ כן.

אמיר כוכבי:

התקציב ,אמר גם הגזבר בישיבה הקודמת ,נשאר בתוך
הסל.

משה חנוכה:

המועצה קיבלה החלטה לא לאשר להם...

אמיר כוכבי:

לא ,זה היה התכנון מלכתחילה .ובסופו של דבר אנחנו
נצטרך להיות מסוגלים להסתכל אחורה ,ולראות לאיזה
עמות ות זה משפיע ואיך וכמה ולמה ,ואני אומר עוד פעם,
עירייה היא לא מממן העשיר שמחזיק בשביל הכיף שלו
גופים .בסוף גם זה כספי ציבור ,וגם אותם צריך להצדיק.

61

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  7/20מיום 22.07.2020

אני אגיד שבתוך כל התקופה הזאת ,בטח בהיבטים של
החינוך הבלתי פורמלי ,אנחנו נמצאים כרגע עם היתר
ולקראת תחילת ביצו ע עבודות של שבט געש  5מיליון ,₪
אנחנו נמצאים עם היתר ולפני תחילת ביצוע עבודות של
קומה שנייה לקן רמתיים ושיפוץ של הקן  3.5מיליון .₪
אנחנו נמצאים בהליך תכנון לסניף לבני עקיבא במגדיאל
בעלות של מיליון  .₪העירייה ממשיכה להוציא כסף ,אני
רק אזכיר למי שלא מכיר ,תמ יכות יוצא מהשוטף ,יש
דברים שיוצאים מהתב"ר .בתב"רים ובפיתוח אנחנו
ממשיכים להשקיע בתנועות הנוער בתקציבי עתק.
התקציב השוטף שכרגע הערכה של גזברות העירייה
עשויה להיפגע כתוצאה מהקורונה בסכום של עד 20
מיליון  ,₪בסדר אני יודע שאתה אומר יותר ,אני אומר
עד ,ולכן אנחנ ו לא יכולים להתנהל בפזרנות סביב העניין
הזה .ואני חושב שהחלטה שקיבלה המועצה פה -
משה חנוכה:

פזרנות לתת לעמותות את מה שהבטחת להם? זה לא
פזרנות.

אמיר כוכבי:

לתת לעמותות על בסיס פעילות שלא בוצעה.

משה חנוכה:

זה לא פעילות שלא בוצעה .בסדר ,זה כמו שתגיד עכשיו -

אמיר כוכבי:

תקשיב ,בוא נהיה גם זה ,אני אומר את זה גם זה ,בסוף
אתה הרי לא מדבר ,בסוף אתה מדבר בשורה התחתונה
וזה גם בעיקר הרעש ,זה סביב עמותות ספורט .ואני אגיד
את זה ככה ,עמותות ספורט זה חוגים ,החלטה של
העירייה לסבסד אותם אחלה ,יכול להיות שצריך
להמשיך -

משה חנוכה:

מי אמר שאני מדבר על הספורט

אמיר כוכבי:

לא ,אני מגיב לעמותות ספורט .כי בתנועות נוער זה פשוט
פחות רלוונטי.

אביבה גוטרמן:

כי ציינת אותם גם אתה.

משה חנוכה:

לא ,אבל אני אומר יש גם עמותות רווחה.

אמיר כוכבי:

אין עמותות רווחה שנפגעו למעט עמותות -
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משה חנ וכה:

מה זאת אומרת?

אמיר כוכבי:

למעט -

משה חנוכה:

 25 % ...לכל העמותות.

אמיר כוכבי:

לא .היו עמותות שבהן הייתה פעילות שאו לא דווחה או
לא דווחה כהלכה ,זה יתוקן בלי קשר לבדיקה בספטמבר.

משה חנוכה:

להגיד פזרנות לכספי תמיכה של עמותות זה אמירה שהיא
לא ,למה אתה מ פזר ,מה זה פזרנות?

אמיר כוכבי:

לתת לעמותות או לכל גוף כספי ציבור -

משה חנוכה:

כסף ציבורי זה פזרנות?

אמיר כוכבי:

על מה שהוא לא עשה -

משה חנוכה:

מה זה הוא לא עשה?

אמיר כוכבי:

לא עשה .אם הוא יושב בבית והיה סגור -

משה חנוכה:

אבל העמותה המשיכה לפעול ,המשיכה לשלם שכירות -

אמיר כוכבי:

לא.

משה חנוכה:

היא לא סגרה -

אמיר כוכבי:

הוציאה עובדים לחל"ת ,אל תגיד סתם .בוא גם בדקנו את
העניינים ,וגם בדיוק בשביל זה נועדה הבדיקה בספטמבר.
תהיה עמותה שעשתה אחרת איך שהוא ,הצליחה לייצר
איזה שהוא תמהיל שונה בתוך ההנחיות של משרדי
הממשלה ולא שלחה לחל"ת ולא זה ,וכן השאירה אותם,
אנחנו נדע להחזיר את זה .אבל לקבוע סתם סכומים פה
של להחזיר -

משה חנוכה:

לא סתם סכומים ,זה סכומים -

אמיר כוכבי:

פחות רלוונטי.

משה חנוכה:

שרצית להביא להם מלכתחילה .אתה מנסה לצייר את זה
כאילו זה איזה משהו -

אמיר כוכבי:

לא בדיוק.

משה חנוכה:

שרירותי.
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אמיר כוכבי:

זה לגמרי נראה שרירותי ,גם המספר שזרקת ,וגם
האמירה על העמותות שקוצץ להם.

משה חנוכה:

המספר שזרקתי זה המספר שאתה הקצאת ,פשוט
החלטתם לקצץ אותו משום מה ,אולי משם להביא את
הגאולה של הכסף לעירייה ,אבל זה לא המק ום לקצץ בו
בתקופה הזאת.

כנרת א .כהן:

אני רוצה גם להתייחס בקצרה.

משה חנוכה:

במסגרת מה את מתייחסת?

יגאל שמעון:

לא ,יש דיון -

משה חנוכה:

יש דיון.

אמיר כוכבי:

היא לוקחת מהזמן שלי.

משה חנוכה:

אם היא מתייחסת יש דיון.

אמיר כוכבי:

היא לוקחת מהזמן שלי.

משה ח נוכה:

אם היא מתייחסת יש דיון.

יגאל שמעון:

לא ,גם אני רוצה להתייחס.

כנרת א .כהן:

אתה לקחת מהזמן שלי -

יגאל שמעון:

אין בעיה.

כנרת א .כהן:

גם אני לוקחת מהזמן של ראש העיר.

אמיר כוכבי:

היא מחזיקת התיק הרלוונטי וזכותה לענות...

כנרת א .כהן:

אני רוצה רגע רק ב שנייה להגיד לענות לעניין העמותות
בכלל .היו פה הגוף המקצועי בישיבת המועצה האחרונה,
והם אלה שבעצם הביאו את הנתונים ואמרו מי בעצם
ביצע את הפעילות ועל כך הוא תוגמל ,ומי בעצם ישבו
בבית ,כי יש פעילות שנעשית בתוך בתי הספר ,יש סוגים
שונים של פעילויות .בגלל שאותה פ עילות לא התבצעה,
קוצצו ספציפית אותם עמותות שהפעילות לא התבצעה.
לעומת זאת עמותות אחרות שכן עבדו בתקופה הזאת
תוגמלו וקיבלו את הכספים.

משה חנוכה:

אבל הם יערכו לשנה הבאה? עכשיו מתחילים פעילות
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בספטמבר ,איך הם יערכו מבחינת עובדים מבחינת זה,
הם לא יודעים כמה התק ציב שלהם מעיריית הוד השרון?
זה מה שאני לא מצליח להבין ,איך אתם רוצים שהם
ייערכו -
אמיר כוכבי:

קודם כל אני אזכיר שלפני רגע באת עם נבואת זעם שזה
רק הולך להיות יותר גרוע.

משה חנוכה:

אז אני אומר איך הם ייערכו?

אמיר כוכבי:

הם לא יעבדו.

משה חנוכה:

הם לא ייערכ ו אתה אומר ,אז זאת אומרת יסגרו את
העמותות.

אמיר כוכבי:

איזה פעילות תהיה?

משה חנוכה:

אז אתה אומר שלא תהיה פעילות של עמותות בהוד
השרון.

אמיר כוכבי:

איזה פעילות תהיה? איזה הוצאות יהיו להם?

משה חנוכה:

אני שואל אותך ,אתה אומר שאתה צופה שלא תהיה -

אמיר כוכבי :

אני אומר שהעמותות שלא יוכלו לפעול במסגרת ההנחיות
של משרד הבריאות לא יפעלו כן.

משה חנוכה:

אתה לא יודע ,אבל שוב כרגע אתה זה שיוצר חוסר
ודאות .במקום שתגיד להם קחו יש לכם ,אתה אומר נדון
בספטמבר ,אני אומר לך תייצר אתה ודאות איפה שאתה
יכול.

כנרת א .כהן:

טוב ,אני רוצה לסיים ברשותך .אני לא סיימתי ,הייתה
פה לפני שבוע ישיבה של ועדת תמיכות ,אנחנו הגענו
התייחסנו באמת כל אחד הציג את הנתונים לגבי
העמותות שלראייה כן נפגעו לא נפגעו ,ולגבי קדימה ,אני
חושבת שעוד לא יצא פרוטוקול ,אבל כשייצא אתה גם
מוזמן לקחת ולהתרשם .זו ה תשובה שלי ההתייחסות
הנקודתית שלי לגבי עמותות .לגבי תנועות הנוער ,אנחנו
עשינו בדיקה ,ואם הייתה הורדה היא הייתה ממש זניחה,
מדובר על  ₪ 20,000באמת על חלק מאוד מאוד קטן וזניח
של תנועות ,נסגר לי פשוט הטלפון עם הנתונים ,זה מה
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שאני זוכרת בעל פה ,מדובר על כ  ,₪ 20,000 -אנחנו
תומכים וחיים יום יום את כל הנושא של תנועות הנוער,
החינוך הבלתי פורמלי נתן פה מענה מאוד מהותי בתקופה
הזאת של הקורונה ,נכנס במקומות שהחינוך הפורמלי
עצמו הצטמצם .וגם אנחנו עומדים עכשיו לפני פתיחה של
שבט נוסף ,שבט שלישי ,ואני חושבת שהם באמת מקבלים
פה את כל המענה  ,ואני גם כן אישית מלווה ונמצאת
במסגרת התיק שאני מחזיקה.
משה חנוכה:

יישר כוח.

רפאל בן מרדכי:

יש כאן בעצם  2סוגי טיעונים .טיעון אחד -

משה חנוכה:

אז יש דיון נכון יגאל?

רפאל בן מרדכי:

אני יכול לקבל  5דקות מהזמן או שלך או שלך ,כל אחד
לוקח פה זמן של מישהו.

אמיר כוכבי:

אני מציע שנסגור את הדבר הזה ונמשיך דיון א  -פורמלי
אחרי זה.

אביבה גוטרמן:

גם ככה הזמן הוא לא שלנו ,יאללה של אלוהים.

רפאל בן מרדכי:

יש לי שאלה .הוצגו כאן בעצם  2מצגים ,אתה אומר מצד
אחד הורדנו פלאט ,ומצד שני הוספנו לתנועות הנוער -

אמי ר כוכבי:

לא הורדנו פלאט.

רפאל בן מרדכי:

? 25 %

אמיר כוכבי:

לא הורדנו פלאט ,הורדנו את זה לעמותות שלא פעלו
בתקופה.

רפאל בן מרדכי:

לחלק מהעמותות.

משה חנוכה:

לחלק מהעמותות.

אביבה גוטרמן:

מי שלא פעל ,לא פעל.

רפאל בן מרדכי:

הבנתי ,זאת אומרת -

רינה שבתאי:

היו עמותות שנשאר הסכום

רפאל בן מרדכי:

מי שהורדת לו  25%אתה יודע שהוא לא פעל ,ומי שלא
הורדת אתה יודע שהוא כן פעל ,זה המצב?
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אמיר כוכבי:

למעט  2 - 3תקלות שנבדקות עכשיו ויטופלו.

רפאל בן מרדכי:

חוץ מתקלות.

אמיר כוכבי:

כן.

רפאל בן מרדכי:

אוקיי .משה -

אביבה גוטרמ ן:

אבל זה נדון בישיבה הקודמת.

רפאל בן מרדכי:

הטענה שעומדת מולך היא אחרת ממה שאתה מציג אותה.

אתי ברייטברט:

חברים אני רוצה להעלות -

רפאל בן מרדכי:

מה שאומר ראש העיר -

יגאל שמעון:

רגע ,רגע ,גם אני רוצה -

רפאל בן מרדכי:

רגע ,אני רוצה לקבל תשובה ממך.

אביבה ג וטרמן:

לא ,זה באמת נדון בישיבה הקודמת.

אמיר כוכבי:

זה ממש היה שיח מלא בישיבה הקודמת.

אביבה גוטרמן:

כן ,היה שיח -

רפאל בן מרדכי:

מה שאני שואל  ,לא הורד פלאט -

משה חנוכה:

הורד למרבית העמותות ,למעט כמה עמותות שטענו שהם -

רפאל בן מרדכי:

תנועות נוער לא.

משה ח נוכה:

לחלק מתנועות הנוער כן.

רפאל בן מרדכי:

אני אומר לגבי נוער עובד שהוצגה כאן -

משה חנוכה:

הנוער העובד לא הורידו ,לחלק מתנועות הנוער כן
הורידו.

רפאל בן מרדכי:

לא הורידו כי הם פעלו.

משה חנוכה:

אבל לחלק מתנועות הנוער כן הורידו...

רפאל בן מרדכי:

ה אם הורי דו לפי פעולה ,לא הורידו למי שהוריד את
הפעילות ,האם זה נכון?

משה חנוכה:

שוב ,אני בא ואומר שגם אם יש עמותות שהפעילות שלהם
צומצמה בתקופת הקורונה ,היום אתה לא מקצץ
לעמותות ,לא מקצצים לעמותות ,קיצצו  , 25%שוב הם
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טוענים שאלה שלא פעלו בתקופת הסגר ,אבל אני אומר
שצ ריך להחזיר את הכספים האלה לעמותות...
רפאל בן מרדכי:

גם אם הם לא פעלו בכלל?

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך יגאל.

יגאל שמעון:

אני גם יש לי שאלה.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה -

יגאל שמעון:

אני גם יש לי שאלה.

אביבה גוטרמן:

רגע ,הוא רוצה לשאול משהו .

יגאל שמעון:

לי יש שאלה ,מה רק לרפי ולזה?

רפאל בן מרדכי:

ולמי?

אביבה גוטרמן:

עד שרפי דיבר .רפי עד שדיברת ,ראית? עינו צרה בדיבור
שלך.

יגאל שמעון:

טוב תראו ,קודם כל לתנועות הנוער אני חושב שאנחנו בין
הרשויות הבודדות שממש אנחנו תומכים ומחזקים את
תנועות הנ וער ,ומפרגנים ומממנים ונותנים ,מה שאפשר
כולל בנייה כולל פעילות -

אביבה גוטרמן:

כן ,אבל זה נכון ,באמת הם מטופלים.

יגאל שמעון:

כן ,זה בתקופה של חי אדיב אין ספק.

רן יקיר:

תגיד תודה ליגאל.

יגאל שמעון:

אני לא חושב שיש לנו בעיה היום עם תנועות הנוער
שאנחנו צריכ ים בכלל לבוא ולהחזיר להם כספים .כי
קודם כל לא לקחנו מהם כספים ,אנחנו בסך הכול נתנו
להם את התקציב מינוס  25%שבסך הכול בתום התקופה
בספטמבר יבואו יוכיחו שהם עבדו ,יוכיחו שהפעילות
שלהם הייתה בחודשים הללו ,אלה ההוצאות שלהם ,אז
אפשר להחזיר להם את הכסף ,אפשר להוס יף להם משה.
אבל למשל יש הרבה תנועות נוער שבכלל לא תפקדו
בחודשים האחרונים.
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משה חנוכה:

מה זה רלוונטי?

יגאל שמעון:

אני שואל .תקשיב אם לא תפקדו למה אני צריך לממן
אותם? אז אם הם הוציאו ובספטמבר אתה יודע שהם
זכאים לכסף ,אז תיתן להם בספטמבר ,אבל למה אני
צריך הי ום להחזיר להם מה שלא מגיע להם.

אמיר כוכבי:

בואו רגע אני אסכם את זה ככה ,אני אגיד שבסך הכול
אמרנו את זה גם בישיבה הקודמת ,וה  25% -שווה ערך
לרבעון בספטמבר זה מייצר את הרבעון האחרון של
השנה ,ושם תיעשה הבדיקה ושם זה יחתך כן או לא ,אל
מול גופים גם שיציגו פעילות וגם כאלה שיציגו איזו
מצוקה כספית משמעותית שנגרמה כתוצאה מהקיצוץ
הזה .כל היתר זה תסלחו לי קשקוש.

אתי ברייטברט:

אוקיי אני מעלה להצבעה מי בעד?

משה חנוכה:

אני לא חושב שזה קשקוש -

אמיר כוכבי:

אבל אתה לא הקשבת ,אז אתה לא יודע מה אמרתי .אבל
אתה לא יודע מה אמרת י.

משה חנוכה:

אמרת שזה קשקוש.

אמיר כוכבי:

אבל אמרתי את זה רק כי לא הקשבת ,אתה מבין?

משה חנוכה:

זה לא מכובד.

אמיר כוכבי:

בסדר.

משה חנוכה:

דווקא בגלל...

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,חברים בואו נעלה להצבעה ,מי בעד
להסיר את ההצעה מסדר היום?

אמיר כוכבי :

אתה גם לא יכול לעשות על זה כותרת ,כי כבר עשית את
זה פעם קודמת .אי אפשר למחזר כותרות שבוע אחרי
שבוע ,זה לא עובד.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה מי בעד להסיר מסדר היום? אמיר,
מאיר ,רן ,רינה ,יגאל ,יעל ,נדב ,עדי ,כנרת -

אמיר כוכבי:

אביבה מצביעה שם.

אתי ברי יטברט:

אביבה לא ראיתי אותך -
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אביבה גוטרמן:

קטנה מה לעשות.

אתי ברייטברט:

מי נגד? משה חנוכה ,מזל טוב זה ליגאל ,משה חנוכה ומי
נמנע? רפי בן מרדכי.

===============================================
הצעה :הסרת ההצעה מסדר היום  -הע ירייה תיתן מענק סיוע לכל תנועות
הנוער הפועלות בעיר ותשיב את הכספים שקיצצה מהעמ ותות .
להשיב לעמותות שתקציביהן קוצץ ב  25% -את התקציב המקורי כפי שהועבר
בשנת הכספים הקודמת.
 10בעד (הסרת ההצעה):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,מאיר חלוואני ,רן יקיר ,רינה שבתאי,
נדב דואני ,עדי ברמוחה ,כנרת אלי שע כהן ,אביבה גוטרמן ,יגאל שמעון
 1נגד (הסרת ההצעה):
משה חנוכה
 1נמנע:
רפי בן מרדכי
החלטה מס' 94/20
מועצת העירייה מסירה את ההצעה מסדר היום
===============================================
רפאל בן מרדכי:

אני רוצה רגע להגיד מילה .מה שאני מצפה לקבל כדי
ל הצביע בעד הסרת ההצעה ,כי היו כאן נתונים סותרים,
זה נתונים מי הוריד פעילות -

נדב דואני:

תקבל את זה בספטמבר.

רפאל בן מרדכי:

ולמי הורידו כסף.

נדב דואני:

בספטמבר.

רפאל בן מרדכי:

זה לא פלאט.

נדב דואני:

בספטמבר.

אמיר כוכבי:

חברים חברות תודה רבה לכם על ישיבת המועצה,
בהצלחה ליועץ המשפטי החדש ,שיהיה לנו סוף שבוע
נעים.

יגאל שמעון:

אנחנו מודים לכם תודה רבה.
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